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إين رأيتت أ أ تتي ت يأحتتك أبتت   حومتتو    ي  تتي  " 

داتتِك  تتسن ُأتتو  أب تت   إت قتتويف   دِتت  ل ُ ُتت أ أ
تت  قأتت ا   تتسن  تت  ديتت   تتسن ُأتتو  يأ حِ  تت  ُو ُو
ُأو  أفضل ُو  تأر ك  تسن ُأتو  أ.تله و تسن 
أعظتتا نُ تتو و تت  لُ تتل عءتتل نصتتح    نُتت    

 " عءل .ءة نُبشر
                   

 عب  نُرب ا نُب  ويننُ وضي                             



 إهداء
 

  هي أضاؤا  يل دروب املعزفت فاستقام  الطزيق  إىل             

روح  والدتي ،  إىل والدي العشيش أطال اهلل عوزه وأهده بالصحت   . . .إىل

 والعافيت.

 و ابين الغايل الىفيت  إىل سوجيت

و أحبه ، وأهده بالعىى والزأي   عزف التجاًي هياطتيإىل كل هي 

 .السديد

 .جباهعت تلوساى إىل أسزة قسن علن اآلثار 

 إىل كل هؤالء أهدي هذا اجلهد العلوي.   

 

 



 كلمة شكر 
 

 اهلل صهى اهلل عهيو ًسهم :" مه مل يشكس انناس مل يشكس اهلل ". قال زسٌل

 جٌجو بانشكس إىل :أ

 مبا برنو مه عناية هلرا انبحث ًمبا أفاد اعرتافااملشسف باحلاج معسًف  اندكحٌز  األسحاذ 

ًمه اهلل كمال   ًاالمحنانًأعان مه آزاء ًجٌجييات فهو منا عظيم انشكس  

 األجس .

 بقسنطينة ًاملححف انٌطين نآلثاز  املححف انٌطين نآلثاز مسؤًيل مديس ً

 ًقث ًجيد .  مبا منحٌه مه مابسطيف ًانقائمني عهيي

 ًإىل كم مه ساىم ًأفاد ًنٌ بسأي صائب أً جٌجيو حكيم.



 ملخص 
 

 
داخل متاحفنا من ادلواضيي  وادلايا ل اذلامية فاظفياى  اي   واحلماية إن أمهية احلفظ

، ويف ىذا افصدد جاء موضوع دراسيتنا افيذي وافتاف االندثاراإلرث احلضاري وافتارخيي من 
ميدانييييية دراسيييية  ،ةي يييية باييي،يف، ومتظييييف افيييو   سييي  ا  فآلثيييارنييياومل ادلتظيييف افييييو   يت

 .فوسط احلفظ
 
افت،يي إ إد دراسيية  يي إ  يية  وريييانة و يي ميث اةمو يياي امث ييية اف ضييوية ميين  إن

 ظيياو و ييا  وجاييود ومناييوجاي وأخةيياس أث ييية فيييل ىينييا يف رلييامل  اييث ادلتيياحف نظيي ا دلييا 
 حتتاجو ىذه ادلواد من دقة وإ  ان يف ىذا افتخصص.

 
يف  ييييي إ اف يييييي   اإلجيابيييييية و ة ادلوضيييييوع يف إبييييي از ابوانيييييي  افاييييياةية و كمييييين جيييييد

وافتخيينين ووسييط احلفييظ افيي اىن بييادلتظف وافوسييا ل وامسييافي  ادلاييتخدمة يف احلفيياى  ايي  
 .بيوفوجية ومناخيةانت بة ية و ك من افتأث اي اخلارجية سواءاف ضوية ادل تنياي 
 

 يث فاظفياى  اي  مةتيوري  منيا  وذفي  ف واالقرتاحياياحلاومل  افدراسة  ا  و ةمل
كييل   ميين افوقايييةإلضييارية إد  ييوري  وسييا ل با ،ادلتظف ميين كييل افتييأث ايبيي اف ضييوية  م تنييياي

ويتناسي  ميي   وأثياث مة ييث يتمامي  ميي  وليا ف اف ي   وافتخيينين اميل مين  وامييل افتايف 
 .اف ضوية امث ية تنياي ىذا افنوع من ادل

 

 



Résumé 
 

L'importance de la conservation et la protection ou 

sein de nos musées est l'un des sujets le plus important pour 

sauvegarder le patrimoine culturel et historique d'extinction 

et d'endommagement.  

Cet égard notre sujet a fait l'objet d'étude de musée 

national des monuments de Sétif et le musée national Cérta 

comme une étude pratique sur terrain du milieu de la 

conservation. 

Le fait d'aborder les déférents procédés de traitement 

d'entretien et de restauration des groupes archéologiques 

organique dos, d'ivoire, des cuirs, des textiles et des bois 

antiques.  

n'est pas facile dans le domaine de muséologie. Car ces 

matériaux exigent une exactitude et un perfectionnement de 

spécialité. 

l'intérêt de sujet réside dans le fait de mettre en 

évidence les aspects positifs et négatifs des façons 

d'exposition et des stockage et de milieu de conservation 

actuelle dans le musée et les procèdes et les utiles utilises 

pour souveregarder les acquis biologies de toutes les 

influences externes quelles que soient humaines ,biologies 

ou climatiques. 

Notre étude englobe des solutions et les suggestions 

susceptibles de fournir un climat durable pour préserver les 

acquis biologique dans le musée de tous les effets aussi de 

fournir les moyens de préservation centre tous les facteurs 

d'endommagement, en plus de cela doter le musée par des 

équipements d'exposition adéquats aux fonctions 

d'exposition et de stockage qui seront en rapport avec ce 

type des  acquis organique et archéologique.    
 



Abstract 
 

The importance of conservation and protection in our  

museums is one of the worthy topics and issues in order to 

maintain the cultural and historical heritage from 

extinction and damage. In this regard ,we study practically 

and in field the National Museum of Antiquities of ( Setif ) 

and the National Museum of Cirta ).                                                                               

                                            

 To study the ways of treatment, maintenance and 

restoration of the archaeological organic groups: bones, 

ivory, skins, textiles and antique wood is not simple in the 

field of  Museology as it needs much accuracy and 

proficiency. 

 

 It is necessary to highlight the positive and the 

negative facets in ways of display, storage, the current 

environment of conservation in museum and  the used 

means and styles in preservation of organic holdings from 

external influences either human, biological or climatic. 

                                            
Our study includes solution and suggestions to provide an 

everlasting climate to preserve the organic holdings in the museum 

from all influences. In addition to that, to provide means of 

prevention from different factors of damage and appropriate furniture 

suitable to display and storage functions of these archaeological 

organic holdings. 



 

 

 

 مقدمة 
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  مقدمة

إن المخمفات المادية والحضارية لماضي االنسان ، سواء كانت مكتوبة أو   
، خالل حقبة ما من الزمن الماضي ىو أثر يخضع لدراسة منقوشة أو مخمفات مادية

ة متكاممة وصادقة لماضي رسم صور  ومن خالليا ييدف المؤرخ إلىعمم اآلثار، 
 واألشياء المادية التي كان يصنعيا اإلنسان.، أما األثري فيتعامل مع األدوات االنسان

، لكونو أحد موروث الثقافي موضع اىتمام عالميلقد اضحى الحفاظ عمى ال      
براز تطورىا الثقافي والفكري  المقومات األساسية لكشف العمق الحضاري ألي أمة وا 

 .التاريخلمادي لكتابة كما يعدُّ الدليل ا ،وكذلك يخضع لعمميات الترميم والصيانة

فتراثنا المتمثل في المادة األثرية يحمل قيمًا فنية وجمالية وتاريخية وحضارية، وقد      
تكون ىذه المادة خالية من أي زخارف أو نقوش أو كتابات ولكنيا تمثل اليوية 
لممجتمع وقيمة عممية، واليدف من ترميمييا وصيانتيا ىو كشف القيم الجمالية 

 حمايتيا طبقًا لما أقرتو القوانين والمواثيق الدولية لحماية التراث.  والتاريخية ليا. كذلك

 منقولة وغير منقولة، فالمنقولة تنقسم بدورىا إلى وىذه اآلثار تنقسم إلى آثار      
عضوية، حيث تتعرض ىذه اآلثار لمجموعة من العوامل التي  عضوية وأخرى غير

يا الكثير من مظاىر التمف، ومن ىنا تؤثر بالسمب عمى حالتيا وديمومتيا وتسبب ل
يأتي دور المختص في صيانة اآلثار حيث يقوم بالحفاظ عمى التراث اإلنساني، بشتى 
صوره وأشكالو، ويمكن القول بأنو لوال دور صائن اآلثار وعمميات الترميم التي يقوم بيا 

 .يومنا ىذابأسموب عممي محترف، لما بقيت ىذه اآلثار إلى 

تعتمد عمى أسس عممية وميارة شخصية، وعمى المختص في  الحفظ عمميةإن 
صيانة اآلثار العضوية قبل بدء أي خطوة عالجية أن يقوم بجمع أقصى ما يمكن من 
المعمومات العممية، وعمل دراسات تمييدية سابقة لعمميات الترميم وصيانة اآلثار 
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سبة تضمن عدم العضوية حيث أن ذلك يساعد كثيرا في وضع خطة عالجية منا
 .حدوث أي خسارة أو تمف مستقبال

إن دراسة المجموعات األثرية العضوية من الموضوعات التي يندر التطرق إلييا 
تعتبر ىذه المواد ذات  والخشبوالعاج، والجمود، النسيج،  مبالذكر العظاونخص 

المواد  استعمال واسع سواء أكانت خام، أو مصنعة بعد تحويميا، ولم تقتصر أىمية ىذه
تدت أىميتيا عند بعض عمى نشاط الحياة اليومية لكل المجتمعات اإلنسانية، بل ام

، أو ما بعد الموت، ومما الشك فيو أن عامل كأثاث جنائزياستعماليا  التيالحضارات 
الزمن كان لو عظيم األثر في تمف ىذه المجموعات، فمنيا ما بدا كما كان لونو محترقا 

، ومنيا ما تعرض إلى التمزق، ومنيا ما تعرض إلى اإلصابة ومنيا ما تغير لونو
 .البيولوجية كما يمعب العرض والتخزين السيئ دورا كبيرا في تمفيا

ولمحفاظ عمى ىذه اآلثار العضوية البد أن تراعي جميع قواعد الصيانة المتحفية 
ىذا عند حفظيا بالمخازن أو خالل العرض مع إجراء عمميات صيانة دورية ليا، 

بجانب ضرورة وضع خطة لترميم وعالج اآلثار العضوية التي تحتاج إلى عمميات 
الترميم سواء المعروضة أو المحفوظة بالمخازن، ولمنع تعرضيا لمزيد من التمف وذلك 

 لمحفاظ عمييا لألجيال القادمة.

وىدفنا من ىذه الدراسة ىو محاولة استعراض وسط الحفظ  والتخزين لممواد 
المحفوظة في متحفي سيرتا وسطيف، واستخالص السمبيات لطرح حمول العضوية 

 عالجية ليا، وااليجابيات التي ال بد من تثمينيا.
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موضوع المجموعات اختيار إلى  وقد دعتنا عدة أسباب منيا الموضوعية والذاتية
أنيا موضوع خصب ونادر الدراسات باإلضافة إلى أن ىذه اآلثار ، العضويةاألثرية 

متاحف  تعد متاحفنا وخاصة متحف سطيف وقسنطينة، ضف إلى أنياب ودةموج
في الجزائر وليا إرث حضاري كبير تزامن عمى مر  عمومية وطنية جذورىا تاريخية

، باإلضافة إلى تأسيس غنيالعصور واألزمنة مما يجعميما يزخران بتراث أثري عضوي 
  داخل العمارة المتحفية دراسات في ىذا الجانب العممي الذي يعنى بوسط الحفظ

وتبيان دورىا في الحفاظ عمى المجموعات األثرية العضوية، ومحاولة معرفة العالقة 
تمام  بين عمارة المتحف واألضرار التي يمكن أن تمحق بيا من جراء عوامل التمف وا 
النقائص لتوفير وسط الحفظ يتالءم مع نوع المواد العضوية موضوع الدراسة والوصول 

 إلى حمول صحيحة ودقيقة. 

( تتميز بعمائر ضخمة قسنطينة ،سطيفألن متاحف الشرق الجزائري ) نظرا 
 ومخصصة لمعمل المتحفي الموجو وثرائيا بيذا النوع من اآلثار. 

ندرة الدراسات التي تعتني بدراسة العالقة بين المقتنيات العضوية والعمارة 
في عممية  المتحفية وتبيان مدى نجاح وسط الحفظ في توفير الظروف المالئمة لمنجاح

العرض والتخزين، وفرة وكثرة المجموعات األثرية العضوية بمتاحف الشرق الجزائري 
مما يجعميا تتداخل فيما بينيا من خالل تشاركيا في نفس أو بعض  عوامل التمف 

 .التي تؤثر عمييا نظرا ألنيا مواد أثرية ال تتكرر وتعوض إذا أتمفت

 ما يمي: الذاتية فيمكن حصرىا فياألسباب  وأما

 السيما متاحف الشرق الجزائري نظرا النتمائي إلى ىذه الناحية من الوطن
با لمثل ىذه الدراسة، صقسنطينة المذين أراىما مجاال خ وبالذات متحفي سطيف و

باإلضافة إلى حب االطالع حول أىمية المواد العضوية داخل ىذه المتاحف، ضف 
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ي في العمل المتحفي أثناء شغل منصب ممحق بالحفظ عمى مستوى بتإلى ذلك تجر 
 وشغفي بدراسة مثل ىذه المواضيع.  يمديرية الثقافة بالوادي مما زاد إطالع

المساىمة ولو بقسط قميل في ايجاد حمول لمعاناة المتاحف من مشاكل وسط 
الحديثة ي العرض والتخزين المعمول بيا في المتاحف  بالحفظ لتتالءم واألسالي

 العالمية.

لتي تتعرض ليا المواد ة الموضوع في إظيار أسباب ومشاكل التمف اوتكمن جد
وبذلك تبيان مزايا وعيوب المتاحف من جوانبيا أثناء عممية العرض والتخزين العضوية 

يف، قسنطينة(، وكيفية التقنية أو وضعية الحفظ الحالية داخل ىذه المتاحف )سط
توجيو وتفعيل عمل ىذه المؤسسات المتحفية عمى الوجو األصح في إيجاد وسط حفظ 

  مالئم تتوفر فيو شروط حماية وصيانة اآلثار العضوية.

التي تخص الموضوع، في عدة  ،اإلشكاليةما سبق يمكننا طرح وبناء عمى 
 تساؤالت نستطيع صياغتيا عمى النحو التالي:  

متحف سطيف وسيرتا مجموعات أثرية عضوية متميزة فما ىي المواد يحوي 
 العضوية المحفوظة في ىذين المتحفين؟

مما الشك فيو أن المواد العضوية تستدعي لمحفاظ عمييا أساليب وطرق عممية 
ليب العرض والتخزين التوفير وسط مالءم لحفظيا من التأثيرات المختمفة فما ىي أس

 وما مدى مطابقتيا لممعايير العممية؟ يف وسيرتا؟المطبقة في متحفي سط

إّن طبيعة الموضوع تستدعي االعتماد عمى مناىج عممية وىي المنيج الوصفي 
 لتتبع وذلك لوصف عمارة المتاحف ومقتنياتيا األثرية، والعضوية، والمنيج التاريخي

باإلضافة إلى  ،األثريةالمجموعات العضوية  لممتحفين وتاريخ اقتناءالمسار التاريخي 
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وسطيف ومتاحفيما كمؤسسات عممية تربوية، ثقافية  السرد التاريخي لنشأة مدينة سيرتا
جراء  واعتمادنا عمى المنيج التجريبي نظرا لما يحتاجو الموضوع من عمل ميداني وا 
التحميل الكيميائي ومالحظة وفحص لممقتنيات العضوية محل الدراسة لمعرفة األسباب 

 تمفيا ثم تبيين تدابير وسط الحفظ المالئم بيذه المتاحف. وراء  الحقيقة

العضوية فقد ذكر  اآلثارأما عن أىم الدراسات السابقة في مجال صيانة وترميم 
  م 2002عمر عبد الكريم في كتابو المرشد لعالج وصيانة المنسوجات األثرية سنة 

أن عممية تنظيف المواد األثرية العضوية يجب أن تتم وفق خطة مدروسة لكل حالة 
عمى حدا ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار في ىذه الخطة األخطار التي تحدث أثناء 
التنفيذ كذلك مدى امكانية إجراء عممية التنظيف كما تناول في ىذه الدراسة أساليب 

ا لمظروف البيئية التي يجب مراعاتيا داخل عرض وتخزين المنسوجات األثرية مشير 
 خزائن العرض أو في أماكن التخزين.

فيي التي اعتمدناىا في إنجاز ىذا البحث  مراجع المصادر و فيما يخص ال أّما
األخرى متعددة ومتنوعة حسب الموضوع المدروس، وىي تنقسم إلى ثالث أنواع 

تنياتيا، وكل مصادر التوثيق فاألولى خاصة بالمراجع التي تتعمق بالمتاحف ومق
المختمفة التي ساعدتنا في إيجاد حمول حسب المقاييس العممية والثانية فيي مصادر 

 مادية تتعمق أساسا بمقتنيات المتحف وتجييزاتو، بشتى وسائل الحماية والوقاية. 

باإلضافة إلى المصادر التي تساعدنا في تقديم طرق ناجعة لعمميات العالج 
 التي تختص بيا المجموعات األثرية العضوية.  ،الترميم والصيانة و

 التاريخي الجانبينقسم البحث إلى قسمين أساسين قسم نظري نتطرق فيو إلى 
بالوصف نقوم من خاللو ميداني لممتاحف المعنية بالدراسة وعوامل التمف بيا، وقسم 

ساليب العرض التي تحتضنيا ىذه المتاحف واستعراض الممقتنيات العضوية والجرد 
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إلى مقدمة، تتبع  بحثالوانطالقا مما سبق قسمنا موضوع  والتخزين المتبعة فييا
 بفصول وخاتمة. 

" قدمنا  الفصل األول والمعنون بـ "معايير ومقومات المتحف العصري فقد تناولنا 
فيو نشأة المتاحف عبر العصور معرجين فيو عمى تعريفات عممية لممؤسسة المتحفية 
وأىم وظائفيا وماىية العمارة األنسب واألدق لتكون عمارة المتحف مطابقة لممقاييس 

 العالمية. 

سيرتا وسطيف  يتاريخ وعمارة متحف" موسوم بعنوان الفصل الثاني بينما جاء 
" حيث يعني ىذا الفصل بتعريف الحفظ وشروطو، وتوضيح كل  يةومقتنياتيما األثر 

المصطمحات التي تدخل في ىذا المجال بما في ذلك الصيانة والترميم والتي ىي من 
أىم التخصصات التي البد من تواجدىا بالمتحف نظرا لما توفره من ديمومة اآلثار 

 اجب توفرىا في المتحف. العضوية أثناء العرض، التخزين وتوضيح أىمية األجيزة الو 

بطاقة فنية وأنجزنا لكل منيما تعرضنا لتاريخ وعمارة متحفي سيرتا وسطيف  كما 
ومتاحفيما، ابتداء من الموقع والمناخ، وتاريخ   عن مدينة سيرتا )قسنطينة( وسطيف،

المدينتين، وأىم المراحل التي مرت بيما ثم عرض حول تاريخ متحف قسنطينة )سيرتا( 
وا عطاء لمحة عن سيرة كل متحف وتطوراتو التاريخية مع وصف لمعمارة من وسطيف، 

 الداخل والخارج وكل قاعات العرض والمخازن. 

الفصل الثالث والمعنون بـ "أساليب حفظ وعرض المقتنيات العضوية في ما أ
" والذي ندرج فيو كل التعريفات ووصف المقتنيات العضوية  متحفي سيرتا وسطيف

ين وطرق عرضيا وتخزينيا وكل الجوانب المتعمقة بأنواع التمف الذي تنخر بكال المتحف
المواد العضوية سواء أكانت مناخية، طبيعية، بيولوجية، أو ميكانيكية والتي تؤثر بصفة 
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مباشرة أو غير مباشرة عمى المجموعات العضوية، والتي إن تمكنا من السيطرة عمييا 
 الفصل.  قد تكون عوامل حفظ كما جاء في ىذا

إحصاء وجرد المقتنيات العضوية المحفوظة بيمنا جاء الفصل الرابع تحت عنوان " 
بإحصاء كل المقتنيات العضوية  وأخذ بعض " حيث قمنا  في متحفي سطيف وسيرتا

من خالل بطاقات فنية وتقنية مع أخذ  ووصفيا ىاجردالنماذج من كال المتحفين ل
 .سرتامتحف سطيف و متحف  الصور في كل من

المعنون بـ " طرق ترميم وصيانة المقتنيات األثرية  الخامس وفي الفصل 
العضوية " وخاللو نستعرض أىم طرق ترميم المقتنيات العضوية المختمفة سواء العظام 
والعاج المقتنيات الجمدية، المنسوجات األثرية، والتحف الخشبية ولكل نوع من ىذه 

توجو معين في المبدأ األساسي لترميم والعالج حسب طبيعة األثر وتركيبتو  اآلثار
جو في  اآلثارالعضوية كما استظيرنا بعض الشروط الالزمة لحفظ ىذا النوع من 

 مناسب يتماشى مع طبيعتيا.

" تقييم أساليب عرض وتخزين المقتنيات  في حين جاء الفصل السادس متضمن
حيث قدمنا فيو كل ما يتعمق  سس الحفظ والصيانة "مع أ العضوية ومدي توافقيا

خاللو حمول لمشاكل  من بالدراسة الميدانية عمى مستوى متحف سيرتا وسطيف وقدمنا
العرض والتخزين التي تعاني منيا متاحفنا الوطنية بما يتماشى مع الظروف البيئية 

ذه المتاحف ومحاولة تقديم اقتراحات لتوصل إلى وسط حفظ داخل قاعات ومخازن ى
باإلضافة إلى تحميل عينة عضوية تتمثل في عظم لمكشف عن مختمف األضرار التي 

 تعاني منيا ىذه المقتنيات العضوية. 



 مقدمة                                               تاف  الرر  ازجاارر  مبات األثرية العضوية قتنيامل
 

06 
 

وذّيمنا ىذه الدراسة بخاتمة جمعنا فييا مختمف النتائج التي توصمنا إلييا في مجال 
لمكثير من المشاكل  وتوصيات صيانة وترميم المواد العضوية األثرية، واقترحنا حموال

 .( قسنطينةسطيف و ) التي تعاني منيا كال المتحفين 

ولتوضيح ما جاء في متن ىذه الرسالة ألحقنا موضوع الدراسة بمجموعة من  
المكتوب المالحق تتمثل في صور ولوحات وخرائط ومخططات ووثائق لدعم النص 

 . أكثر حيوضتل جيد شكلب

ىم المشاكل والصعوبات الميدانية التي وفي ختام ىذه المقدمة نشير إلى أ 
تعرضت طريقنا أثناء إعداد البحث والتي تخص المراجع المتخصصة في عمم المتاحف 

تقديم ىذه دراسة كما  لكننا حولنابصفة عامة أو حفظ المواد العضوية بصفة خاصة 
نشير إلى نقص الكثير من الوسائل التي تدعم الجانب العممي التقني والتي تعنى 
بالعموم الكيميائية والبيولوجية لمقيام ببعض التحاليل الخاصة بالمواد األثرية، وذلك 
إلثراء البحث بالدليل العممي القاطع والثابت، وعدم وجود تجارب ترميم عمى بعض 
المقتنيات العضوية في كال المتحفين ماعدا تجربة ترميم العظام األثرية بمتحف 

 سطيف.

راجين من هللا عّز  ،جيا ىذا البحثابيذه الدراسة وكان نت ورغم ذلك حاولنا القيام
وجّل أننا قد وفقنا في اإللمام بكل جوانب الموضوع واإلفادة بو قدر اإلمكان وذلك 

 إلثراء المكتبة الجزائرية. 
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تمر المقى األثرية بصفة عامة بعدة مراحؿ أساسية أكليا اكتشافيا أثناء الحفرية 
أيف تجمع كتخزف بشكؿ مؤقت كيككف ذلؾ بعد تدعيميا كتقكيتيا، ثـ مرحمة الدراسة 

ثـ تحكؿ ىذه المقى إلى المتاحؼ   لممجمكعات األثرية كالتي قد تطكؿ بعدة سنكات
 األخير لمتحؼ.لمقر أك المالذ كىي آخر المراحؿ إذ يعتبر المتحؼ ا

حيث يتـ عرض المجمكعات المتحفية إلى جانب تكاصؿ البحكث كالدراسات 
عمييا فالبعض مف التحؼ يكجو إلى قاعات العرض، أما الباقي فيتـ تحكيمو إلى 

التي  1المخازف، ىذاف األخيراف ) قاعة العرض كالمخزف ( ىما الركيزتاف األساسيتاف
المؤسسة المتحفية، كمف ىنا تظير أىميتيا في الحفاظ عمى المكاد يقـك عمييا نشاط 

 األثرية.
إذا المتحؼ يعتبر صماـ األماف لحماية التراث الثقافي في الجانب المنقكؿ كلذا 

 يجب تأسيسو لمعايير ذات جكدة تتماشى كالميمة المككمة إليو.
 :تعريف المتحف – 1
ة كغيرىا مف الرياحيف، كالتحفة ما أتحؼ بو تحؼ، التحفة: الطرفة مف الفاكي :لغة –أ 

الرجؿ مف البر كالمطؼ كالنغص، ككذلؾ التحفة بفتح الحاء، كالجمع التحؼ، كقد أتحفو 
 2بيا. كقاؿ األزىرم أصؿ التحفة كحفة.

يراد بالمتحؼ لغة مكضع التحؼ الفنية كاألثرية كجمعيا تحؼ، كالجمع متاحؼ 
أىداه إياه كأعطاه إياه، كالتحفة جمعيا تحؼ  تحؼ أتحؼ الشيء بالشيء، كأتحفو بو

كتحائؼ كىك الشيء الفاخر كالثميف أك البر كالمطؼ كالترفيو كاليدية كقيؿ أصؿ التحفة 
 3كمعناىا التقرب كالدنك.

: المتحؼ ىك المكاف الذم تحفظ كتعرض فيو األعماؿ الفنية، كجميع اصطالحا –ب 
  كبالتالي فيك مؤسسة قائمة بذاتيا 4لمعنكية،اآلثار القديمة، ذات القيمة المادية كا

                                                           
1
بكعكاش حكيـ، طرؽ صيانة كحفظ التحؼ المكدعة في مخازف متحفي باردك كسطيؼ، مذكرة لنيؿ شيادة  - 

 .16، ص 2008الماجستير في الصيانة كالترميـ، معيد األثار، الجزائر، 

  1988، دار إحيػػاء التػػراث العربػػي لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع، بيػػركت، 3ابػػف منظػػكر، لسػػاف العػػرب المحػػيط، ـ - 2
 .  20ص 

 . 17، ص 1956بطرس البستاني، قطر المحيط، بيركت،  - 3
 . 16، ص 2002، القاىرة، المبنانيةمحمد رفعت مكسى، مدخؿ إلى فف المتاحؼ، الدار المصرية  - 4
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تيدؼ أكال لمحفاظ عمى ما تحتكيو مف آثار كتعمؿ عمى حسف تسييرىا بكاسطة مكظفيف 
ثراءىا بمركر الزمف، مختصيف، يسيركف عمى تنميطيا كترميميا يجد فيو  1كعرضيا، كا 

 2ح.زكاره جكا لمتثقيؼ كقضاء كقت في كسط ثقافي مري
األكؿ مف القانكف  لدكلي لممتاحؼ في المادة الثانية، البندالمجمس ا وكيعرف

  في خدمة المجتمع كتطكيره ىك مؤسسة دائمة دكف ىدؼ مربح» األساسي لو: 
يئتو، فتقتنييا مفتكحة لمجميكر كىي تقـك بأبحاث تتعمؽ بالشكاىد المادية لإلنساف كب

 3.« متاعيو السيما تعرضيا ألغراض تربكيةتحفظيا، تنشرىا 
كيحدد نفس المجمس األماكف التي تصنؼ كمتاحؼ: األماكف كالنصب الطبيعية 
المراكز العممية، األماكف التاريخية ذات الطابع المتحفي، قاعات العرض التابعة 

 ائر الطبيعية.كالحظلممكتبات كمراكز األرشيؼ 
لمحاكلة مكاكبة نمط العصر الجديد المتميز كىناؾ تطكر في مفيـك المتحؼ جاء 

نما أصبح يستضيؼ  بالتغير السريع الحاصؿ لممجتمع، فمـ يعد مكاف لممقتنيات فقط كا 
أنشطة مختمفة ال تتعارض مع نشاطو األساسي مثؿ اإلكثار مف العركض السينمائية 

قامة المؤدبات كحفالت االستقباؿ كأنشطة متنكعة.   4كا 
 la muséologieتعريف عمم المتاحف:  - 2

بمفيكمو المعاصر حديث النشأة إذ ال يتجاكز قرنا مف يعتبر عمـ المتاحؼ " 
الزمف، أما مدلكلو القديـ فكاف يعني عرض المجمكعات األثرية مجردة مف أم دراسة 
عممية، كفي الربع الثاني مف القرف العشريف الميالدم، ظيرت أكلى الدراسات في 

 مكضكع المتاحؼ ككظيفتيا كىي العرض.

                                                           
       2005حامػػػػد قػػػػادكس عػػػػزت زاكػػػػي، عمػػػػـ الحفػػػػائر كفػػػػف المتػػػػاحؼ، اإلسػػػػكندرية، مطبعػػػػة الحضػػػػرم، القػػػػاىرة،  - 1

 .287ص 
، المتحؼ الػكطني لثثػار 7العدد ي مجمة حكليات، ف" نظرة عمى زكار المتاحؼ الجزائرية " معزكز عبد الحؽ،  - 2

 . 15، ص 1997الجزائر، 
المجمػػػػس الػػػػدكلي لممتػػػػاحؼ، نظػػػػاـ اآلداب المينيػػػػة، ترجمػػػػة المكتػػػػب القػػػػكمي الجزائػػػػرم التػػػػابع لممجمػػػػس الػػػػدكلي  - 3

 .  06، ص 1991ة المعالـ كالنصب التاريخية، الجزائر، لممتاحؼ الككالة الكطنية لثثار كحماي
، العػدد مجمػة المتحػؼ الػدكليمكلدك فيتك: ) مييابيػؿ (، نحػك رؤيػة جديػدة لممتحػؼ، ترجمػة ىػانـ بيجػة فاطمػة،  - 4
 .56 - 55ص  –، ص 2000، مركز مطبكعات اليكنسكك، القاىرة 3
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       الحديث في المقاـ األكؿ بالمشاكؿ المرتبطة بالحفظ  ييتـ عمـ المتاحؼ بالمفيـك
 ) التحؼ الفنية المقى األثرية، عمارة المتحؼ (.

كأكؿ محاضرة دكلية في عمـ المتاحؼ قاـ بتنظيميا المجمس الدكلي لممتاحؼ 
ICOM  1."ـ، لمناقشة تصميـ كتييئة المتاحؼ 1934بمدريد سنة 

و مجمكعة الكسائؿ كاإلجراءات كالمعارؼ بذلؾ يمكف تعريؼ عمـ المتاحؼ أن
 كالتقنيات الالزمة لتسيير كحفظ كعرض التحؼ.

 :األطر التشريعية والقانونية لممتاحف – 3
 1932ففي سنة المتاحؼ احدل المؤسسات سريعة النمك عمى مستكل العالـ  تعد

بكعيف ـ نشر في دليؿ الجمعية األمريكية لممتاحؼ أنو يجب إنشاء متحؼ جديد كؿ أس
 في الكاليات المتحدة.

س المؤتمر السنكم لمجمعية في نفس السنة أنو يجب إنشاء متحؼ كما أقر نف
جديد كؿ أسبكع في كؿ مف الكاليات المتحدة ككندا حتى كصؿ عدد المتاحؼ في سنة 

 .2ـ في البمديف إلى حكالي خمسة آالؼ متحؼ1970
ذلؾ طبقا لدليؿ الدكلي ألؼ متحؼ ك  15كيصؿ عدد المتاحؼ عبر العالـ إلى 

لممتاحؼ فيي كغيرىا مف المؤسسات تتأثر بالظركؼ السياسية ففي الحرب العالمية 
 .3ألؼ متحؼ 22الثانية لـ يزد عدد المتاحؼ ككصؿ بعدىا إلى 

انتشار المتاحؼ كنمكىا عبر العالـ مما أدل إلى ضركرة كجكد  أسبابكال يعرؼ 
 مييا مف جانبيف ىما: منظمات دكلية كمحمية ترعيا كتحافظ ع

 .تعرؼ المتخصصيف كغيرىـ بالمقتنيات المحفكظة بداخميا: الجانب النظرم  - أ
 السير عمى صيانة كحفظ المقتنيات األثرية.: الجانب التطبيقي - ب

كعميو تعتبر ىذه المنظمات حمقة الكصؿ بيف عمـ المتاحؼ كاختصاص عممي مف 
، كمف أشير المنظمات خرجانب كبيف المتاحؼ كمؤسسات مينية مف جانب آ

 المعنية بأمر المتاحؼ: 
                                                           

 .18، ص مرجع سابؽبكعكاش حكيـ،  -  1
، دار 02نكر الديف، متاحؼ األثار في مصر كالكطف العربي ) دراسة في عمػـ المتػاحؼ(، الطبعػة  عبد الحميـ - 2

  .91، ص 2010األقصى لمطباعة، 
 .91ص ، مرجع سابؽ عبد الحميـ نكر الديف، - 3
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ـ عمى الميثاؽ التأسيسي 1945دكلة عاـ  37كقعت  منظمة اليونسكو: -3-1
دكلة  20لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالثقافة كالعمـك ) اليكنسكك (، كصادقت عميو 

ي ـ كىي الدكؿ المؤسسة األكلى لممنظمة، كبمغ عدد الدكؿ األعضاء ف1946عاـ 
 .1دكلة باإلضافة إلى ستة أعضاء منتسبيف 191ـ إلى 2003المنظمة في أكتكبر سنة 

 كينبثؽ  عنيا عدة مجالس كمنظمات تابعة ليا في شتى أقطار العالـ كىي كاآلتي:
 المجمس الدكلي لممتاحؼ)ايككـ (:  - أ

ـ باقتراح مف السيد " شانسى . ج . ىاممف " رئيس 1946أنشئ  في سنة 
 ريكية لممتاحؼ مطالبا في اقتراحو منظمة متخصصة تيتـ بما يمي: الجمعية األم

 تقديـ المشكرة لممتاحؼ العامة كالمتخصصة عمى مستكل العالـ. -
حياء المتاحؼ كتطكير رسالتيا الثقافية -  .2تنمية كا 
  المنظمة العربية لممتاحؼ:   - ب

شأنو دكلة  140انبثقت ىذه المنظمة عف المجمس الدكلي لممتاحؼ، كالذم يضـ 
دكلة عربية، حيث تتمثؿ مياميا  15في ذلؾ شأف اإليككـ كتضـ المنظمة أكثر مف 

 في عدة نقاط ىي كاآلتي:
 دعـ المعمكمات المتعمقة بالمتاحؼ عمى المستكل الدكلي كالعربي. -
 كضع معايير متخصصة لممتاحؼ كمجمكعاتيا. -
 إصدار قكاعد العمؿ المتحفي كالتكصيات الخاصة بو. -
 .3باإليككـقات التي تربط مشاريع المنظمة تكضيح العال -
أما في الجزائر فقد قامت الدكلة بنص ترسانة قانكنية  :ةالجزائري نانيو قال -3-2

لحماية التراث الثقافي بصفة عامة كحماية المتاحؼ األثرية بصفة خاصة كيتمثؿ ذلؾ 
الصادر  11 – 352في سف قانكف النشاط المتحفي كبعد صدكر المرسـك التنفيذم رقـ 

محددا التشريع النمكذجي لممتاحؼ كمراكز الشرح كالتفسير ذات  2011اكتكبر  5في 
بصدكر القرار بيف الكزارم  2012الطابع المتحفي تميزت األنشطة المتحفية في عاـ 

                                                           
 .38، ص 1988جماؿ مختار، حممة إلنقاذ أثار النكبة إلى مكتبة اإلسكندرية، د. ف،  - 1
 ،راسػػة فػػي عمػػـ المتػػاحؼ(، مرجػػع سػػابؽر الػػديف، متػػاحؼ األثػػار فػػي مصػػر كالػػكطف العربػػي ) دعبػػد الحمػػيـ نػػك  -  2

 .97ص 
 .98، ص مرجع سابؽعبد الحميـ نكر الديف،  - 3
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محددا رسـك الدخكؿ إلى المتاحؼ العامة كمراكز الشرح  2012مارس  6الصادر في 
 .1يكالتفسير ذات الطابع المتحف

يحدد ىذا النص ألكؿ مرة تعريفات مكحدة لمجمكع المتاحؼ العامة عمى امتداد 
الجزائر كييدؼ ىذا النظاـ مف التسعير إلى زيادة ايرادات المتاحؼ )القدرة عمى 
التمكيؿ الذاتي لممتاحؼ( لكنو ييدؼ أيضا إلى زيادة عدد الزائريف مف ناحية أخرل، 

 المتحفية في عالقتيا مع الجميكر. كالديناميكيةمكفاءة تعتبر االيرادات الناتجة مؤشرا ل
كالمتعمؽ بحماية التراث  98/04كلقد سنت الدكلة مف خالؿ كزارة الثقافة القانكف 

   اية الممتمكات الثقافية المتحفية كيتبيف ذلؾ فيما يمي:الثقافة مكاد قانكنية كاضحة لحم
  :الخصكص ما يأتي عمى كجو " " تشمؿ الممتمكات الثقافية المنقكلة

 األبحاث األثرية في البر كتحت الماء.ناتج االستكشافات ك - 
 كاألختاـ  األشياء العتيقة مثؿ األدكات، كالمصنكعات الخزفية، كالكتابات، كالعمالت- 

 كالحمي كاأللبسة التقميدية كاألسمحة، كبقايا المدافف.
 العناصر الناجمة عف تجزئة المعالـ التاريخية.- 
 لمعدات االنتركبكلكجية ك االثنكلكجية.ا- 
الممتمكات الثقافية المتصمة بالديف كبتاريخ العمـك كالتقنيات، كتاريخ التطكر - 

 االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي.
 :ككذلؾ بالنسبة لمممتمكات ذات األىمية الفنية مثؿ

 .ية مادة كانتالمكحات الزيتية كالرسـك المنجزة كاممة باليد عمى أية دعامة مف أ* 
الرسكمات األصمية كالممصقات كالصكر الفكتكغرافية باعتبارىا كسيمة لإليداع * 

 .األصيؿ
التجميعات كالتركيبات الفنية األصمية مف جميع المكاد مثؿ منتجات الفف التماثيؿ * 

كالنقش مف جميع المكاد، كتحؼ الفف التطبيقي في مكاد مثؿ الزجاج كالخزؼ كالمعدف 
 ....الخ.كالخشب.

كالمنشكرات ذات  المخطكطات كالمطبكعات طباعة استياللية، كالكتب كالكثائؽ * 
 .األىمية الخاصة

                                                           
 .12 -10، ص ص 2012كساب عمار، دكر التشريع كالتنظيـ الثقافي في الجزائر، د.ف،  - 1
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 .1المسكككات )أكسمة كقطع نقدية( أك الطكابع البريدية* 
كثائؽ األرشيؼ بما في ذلؾ تسجيالت النصكص، كالخرائط كغير ذلؾ مف معدات * 

فالـ السينمائية، كالمسجالت السمعية، كالكثائؽ رسـ الخرائط كالصكر الفكتكغرافية، كاأل
 .2التي تقرأ عف طريؽ اآللة"

 :معايير ومقومات المتحف العصري – 4
حتى تسطيع المؤسسة المتحفية تحقيؽ أىدافيا العممية كالثقافية كالتربكية ال بد أف  

 تتقيد بعدة شركط كىي: 
 العمارة النموذجية: – 1 – 4

ممتحؼ البد مف دراسة كؿ السمبيات كاإليجابيات لعمارة عند اختيار أم مخطط ل
المتحؼ، كمف ثـ اختيار أفضؿ التخطيطات أك النظـ اإلنشائية لممتحؼ، البد أف 
يككف عمى ميندس المبنى التعرؼ عمى تاريخ المدينة كالمناخ السائد بيا، كيجب عمى 

قشة مخطط المبنى المتحؼ أف يشترؾ مع الميندس في منا ة عف بناءمسؤكلالييئة ال
عمى المستكل الفني كاختيار الشكؿ الذم يستطيع الزائر مف خاللو رؤية ما بداخؿ 

كالبد أف يشتمؿ المتحؼ عمى حديقة متحفية  3المتحؼ، دكف أم عناء أك مجيكد،
خاصة في المتاحؼ األثرية، يكضع فييا بعض التحؼ التي ال تتأثر بالضكء كالرطكبة 

ي، كلدييا القدرة عمى التحمؿ مثؿ التماثيؿ الكبيرة كاألعمدة كالغبار كالتمكث البيئ
الرخامية كالجرانيتية  كما يمكف استغالؿ ىذه الحديقة لتكفير استراحة لمزكار كمكاف 

 4لبيع نسخ مف معركضات المتحؼ ككتيبات خاصة بو كبآثار المدينة.
يحتكيو مف  كما أف عممية إنشاء المتحؼ، تتطمب تخطيطا شامال لما يمكف أف" 

مجمكعات العرض كالكظائؼ التي يقـك بيا، كالمكظفيف الذيف يعممكف بو، كال يمكف أف 
تتـ إقامة متحؼ دكف دراسة مسبقة كخصكصا البيئة المحيطة بو، خاصة إذا كاف 

                                                           
  .12جزائر ، مرجع سابؽ، كساب عمار، دكر التشريع كالتنظيـ الثقافي في ال - 1
 . 3 -2ص -الثقافية، د.ف، د.س، ص لمممتمكاتدكر التشريع في تأميف الحماية القانكنية  - 2
 01عبػػػد الرحمػػػاف ابػػػف إبػػػراىيـ الشػػػاعرم، مقدمػػػة فػػػي تقنيػػػة المتػػػاحؼ التعميميػػػة، جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد، الطبعػػػة  - 3

 .4، ص 1992الرياض، 
  ، اليكنسػػػػكك، بػػػػاريس163العشػػػػرة فػػػػي العمػػػػارة المتحفيػػػػة، مجمػػػػة المتػػػػاحؼ، العػػػػدد بػػػػاردك، الكصػػػػايا  دنيػػػػك بامبػػػػا - 4

 .13-11ص –، ص 1989
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المبنى قديما كدعت الحاجة إلى تحكيمو متحفا، فإف ذلؾ يحتاج إلى مراعاة الشركط 
 التالية: 

 1." بنى صالحا مف الناحية اليندسيةأف يككف الم -
نشاء متحؼ  - إجراء دراسات دقيقة مقارنة بيف ما يتطمبو المبنى القديـ مف تكاليؼ كا 

 جديد.
 
 القياـ بعدة إصالحات كالتي تستجيب لمتطمبات المتحؼ خصكصا المتعمقة بالشكؿ -

ضافة المصالح الممحقة، كالمكتبة كالمخبر كالمستكدع  2.كمقاس القاعات كا 

أما في حالة إعداد متحؼ جديد فإف المجمس العالمي لممتاحؼ يكصي بعدة " 
 نقاط يجب األخذ بيا أك عمى األقؿ بجزء منيا قبؿ الشركع في العمؿ.

يستحسف أف يككف مكقعو خارج كسط المدينة بعيدا عف الضكضاء كالتمكث  -
 كاالىتزازات.

 بالنسبة لمزكار أك المكظفيف. يستحسف أف يككف المكقع سيؿ الكصكؿ إليو، سكاء -
 أف يككف قريبا مف مركز األمف حتى تسيؿ عممية إنقاذه مف أم خطر قد يحدث. -
 أف ال يككف مكقعو عرضة لمككارث الطبيعية. -
تجنب األخطار المحيطة بو، كالمباني العالية المجاكرة أك األشجار الباسقة التي  -

 المتحؼ.تساعد عمى السطك بطريقة غير شرعية عمى 
 تكفير اإلنارة الكافية لتسييؿ المراقبة ليال. -
 3أف يحاط المكاف بمساحات خارجية لمتمكف مف إنقاذه بسيكلة. -

فقد يككف المبنى تاريخيا أك عاديا، فإف طبيعة التخصص الرئيسي، أك 
 4التخصصات المختمفة التي يقدميا المتحؼ، فالتخطيط ىنا يككف بعدة إجراءات منيا:

                                                           
  عائشػػػة فػػػاطمي، كسػػػط الحفػػػظ بمتحػػػؼ أحمػػػد زبانػػػة، رسػػػالة لنيػػػؿ شػػػيادة الماجسػػػتير، قسػػػـ التػػػاريخ كعمػػػـ اآلثػػػار - 1

 .  23ص  2008جامعة تممساف، 
، 1992، معيػػد اآلثػػار، جامعػػة الجزائػػر، 2العػػدد   ،سػػات األثريػػةمجمػػة الدرا"،  عمػػـ المتػػاحؼعمػػي حمػػالكم، "  - 2

 .86ص 
 .نفسو - 3
 .نفسو - 4
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 يف أىمية كؿ جانب مف جكانب العمؿ الذم يقـك بو كؿ قسـ مف أقساـ المتحؼ.تعي -
تحديد األكلكيات كالجداكؿ الالزمة لتحقيؽ األىداؼ كاالستراتيجيات المكضكعة  -

 لمكصكؿ إلى األغراض التي أنشأ مف أجميا.
كضع السياسات العامة لممتحؼ ألف أساس إنشاء أم متحؼ ىك كجكد كثائؽ يستند  -
تتجدد  ييا كسياسة محددة تكضح األدكار التي يقـك بيا كنكعية برامجو كخططو التيإل

 ."مف خالؿ احتياجات المتحؼ
ىناؾ عامؿ آخر يؤثر عمى تصميـ مبنى المتحؼ كىك المساحة أك الحيز الذم  -

  1يشغمو كالتي يمكف تقسيميا إلى مجمكعة مف األقساـ طبقا لمكظائؼ التي يقـك بيا.
عمى قاعات لمعرض، منيا المؤقتة كمنيا الدائمة  ىذا البناءأف يتكفر  كذلؾ البد

، إلى جانب اآلثار كتاريخ معركضاتوباإلضافة إلى المكتبة التي تظـ المراجع الخاصة ب
الكتب كالمصادر الفنية المختمفة، أيضا البد مف قاعة لممحاضرات مجيزة بأحدث 

              2ء المحاضرات.كسائؿ اإلضاءة كاالستماع، كذلؾ تسييؿ إلقا
كيمكف القكؿ أنو قد أصبح إنشاء المتاحؼ أمرا ضركريا فإلى جانب استقطاب 
السائحيف كالزكار فإنيا تكشؼ ليـ ماضي ذلؾ البمد كحاضره، بما تحممو مف جذكر 

 3الثقافة كاإلرشاد كالتكجيو كالتعميـ.
 وظائف المتحف: – 2 - 4

 لممتحؼ ثالث كظائؼ أساسية ىي:
 :الحفظ والصيانة – 4-2-1

تعد المقتنيات كالمقى األثرية كالفنية، أكلى العتبات التي يتخطاىا الزائر خالؿ 
تجكلو بقاعات العرض، كبدكنيا يفقد المتحؼ معناه الحقيقي مف أجؿ ىذا كجب الحفاظ 
عمييا كحمايتيا مف أجؿ إطالة عمرىا حتى تؤدم رسالتيا الحضارية عمى أكمؿ كجو 

                                                           
 .25، ص 2010يسرل الكجؾ، متاحؼ اآلثار في العالـ، مكتبة األسد، أبكظبي،  - 1
 .   300عزت زاكي حامد قادكس، مرجع سابؽ، ص  - 2
 . 15عبد الرحمف بف إبراىيـ الشاعر، مرجع السابؽ، ص  - 3
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مؾ الباحثكف في إيجاد سبؿ كطرؽ عممية لمحد مف األخطار التي تيدد لذا اني
 1المقتنيات، كالمتمثمة في العكامؿ البيئية كالبشرية كالبيكلكجية.

 :الوظيفة الثقافية – 4-2-2
إف ميمة المتحؼ ىي المحافظة عمى مقتنياتو األثرية، كمسؤكليتو تكمف في 

فة المتحفية بكاسطة البحث كالعمؿ التربكم تكظيؼ ىذه المقتنيات البتكار كنشر الثقا
كالعركض الدائمة بمختمؼ أنكاعيا كنشاطات أخرل تككف مطابقة ألىداؼ المتحؼ 

كيتـ تدعيـ العركض الدائمة كالمؤقتة، كمختمؼ األنشطة  2التربكية كالتعميمية المحددة،
لنشر ثقافتو بكسائؿ الدعاية كاإلعالـ اآللي، كما يعتمد المتحؼ طرؽ كأساليب أخرل 

المتحفية، بإقامة الممتقيات كالندكات كالمحاضرات، كبرمجة الزيارات المتحفية بالتنسيؽ 
 3مع مؤسسة أخرل ليا نفس اليدؼ.

 :البحث – 4-2-3
كمستكياتو، فمثال نجد  مف متحؼ آلخر حسب اختصاصاتوتختمؼ ىذه الكظيفة 

عمـ اآلثار، متاحؼ مثؿ متاحؼ  نشاطا، ىي ذات االختصاص الميداني، ىا أكثر
نتكغرافيا كمتاحؼ العمـك الطبيعية، كترتبط ىذه األخيرة بكظيفة العرض بالدرجة اال

ما ىك الحاؿ في  األكلى غير أف المفيكـ الميداني ليذه المتاحؼ، غير محدد مثؿ
تكتفي بعرض  ىاكغرافيا، ىذا مف جية، كمف جية أخرل نجد ثنمتحؼ اآلثار كاال

لؾ كظيفتيا بكضع الكثائؽ المادية، بيف يدم المختصيف كىذه محتكياتيا مؤدية بذ
 4الصفة غالبة عمى المتاحؼ الجزائرية.

حؼ األخرل بإنتاج كثائؽ عممية تخص مجمكعاتيا إلى اكما تقـك بعض المت
جانب االحتفاظ بدكرىا التثقيفي بإجراء بحكث عمى مجمكعاتيا بالتعاكف مع بعض 

                                                           
فػػايزة إبراىيمػػي، كسػػط الحفػػظ بمتحػػؼ تممسػػاف، مػػذكرة لنيػػؿ شػػيادة الماجسػػتير فػػي عمػػـ اآلثػػار، جامعػػة تممسػػاف،  - 1

   .22ص     2007 – 2006
 . 17المجمس الدكلي لممتاحؼ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .     23فايزة إبراىيمي، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .23، ص نفسو - 4
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كما تساعدىا  ى إقامة أبحاث عرضية مبرمجة دكرياالييئات األخرل أك تساعدىا عم
 1.يعتبر قاعدة لمبحث ألنوعمى رسـ خطة تطكير مجمكعاتيا كنشرىا بدقة 

 :تجييزاتوممحقات المتحف و  - 3 - 4
يعتبػػػر المتحػػػؼ البنػػػؾ الحػػػافظ لممقتنيػػػات األثريػػػة التػػػي يضػػػميا بػػػيف جدرانػػػو، فيػػػك 

ف القديـ مف خػالؿ مخمفاتػو ككجكدىػا فػي بمثابة الكتاب المفتكح الذم يحكي قصة اإلنسا
طبعػا فالتحػديات الراىنػة تفػرض عمػى  2إطار مجتمع يشيد تطكرات عممية كتقنية حديثة،

المتحػػؼ الحفػػاظ عمػػى ىػػذا اإلرث الثقػػافي كعرضػػو بأسػػمكب عممػػي رفيػػع المسػػتكل كمػػف 
 .في جمب الزكار إليوىنا يجب تكفير تجييزات ككسائؿ تحقؽ لممتحؼ ىدفو المنشكد  

أخرل ىي في غاية األىمية  محقاتمف الضركرم أف يحتكم المتحؼ عمى مك 
 تكمؿ اليياكؿ األساسية لممتحؼ كتتمثؿ فيما يمي:

 األساسية في المتحف: الممحقات - 1 – 3 – 4
 المخبر:  –أ 

كىك المكاف الذم تجرم فيو الفحكص العممية كالتحاليؿ الكيميائية، كعمميات 
لمية، مثؿ: اطكر الذم شيده عمـ المتاحؼ نشأت مخابر عالترميـ لمتحؼ كمع الت

(. كالمركز العالمي لمدراسات مف أجؿ الصيانة كالترميـ I.I.Cالمعيد العالمي لمصيانة )
 كالتي تظؿ في خدمة المؤسسات المتحفية. 3بركما
 : الورشات –ب 

لى المتحؼ، فإنو قى األثريةكىي أماكف مخصصة لم  التي ستنقؿ أك ترد مف كا 
مف المستحسف أف تككف أبكابيا بعيدة عف أنظار كحركة الزائريف الكافديف إلى 

 4.المتحؼ
 
 

                                                           
 – 18ص  –، ص 1991، 1م لممتحؼ، حكليات المتحؼ الػكطني لثثػار، العػدد أحمد الرفاعي، الدكر التربك  - 1

19   . 
 .30، ص: فسون - 2
 .18حمالكم عمي، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .98، ص 1990ابراىيـ محمد، حسف سمية، محمد عبد القادر محمد، فف المتاحؼ، دار المعارؼ القاىرة،  - 4
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 المكتبة:  –ج 
كيجب أف تضـ المكتبة كؿ المؤلفات التي ليا عالقة بالتخصص، سكاء عمى 
مستكل المتحؼ أك المتاحؼ العامة ككذلؾ المؤلفات التي تركم تاريخ المنطقة التي 

ع الصكر لممقتنيات المكجكدة داخؿ قاعات العرض، كذلؾ نظرا يتكاجد بيا المتحؼ م
لمكظيفة األساسية التي تؤدييا المكتبة إلجراء الدراسات كالبحكث مف خالؿ الباحثيف 
كالطمبة كحتى عماؿ المتحؼ، كمف ىنا يجب اختيار المكاف المناسب ليا كالقابؿ 

 1.لمتكسعة في أم لحظة حسب محتكياتيا
          :خازنالم –د 

بيف الحيف كاآلخر  المتحؼ ترد إلىإف الكميات اليائمة مف المقى األثرية التي 
، تؤدم إلى زيادة ممتمكاتو، كىذا ال يعني عرضيا داخؿ بمختمؼ الطرؽ القانكنية

القاعات خصكصا إذا كانت بأعداد ىائمة، كليذا الغرض يجب أف يككف لممتحؼ 
ت دراستيا كترميميا إذا استدعت الحاجة إلى مخازف تحفظ بداخميا ىاتو المقى إلى كق

ذلؾ أك لحيف عرضيا داخؿ قاعات المتحؼ فالمخازف أيضا تحتاج إلى دراسة مف 
حيث المساحة كالمكقع داخؿ المتحؼ ككمية المكاد التي ستحفظ بيا، كلكؿ متحؼ 
مكانياتو المادية كالمساحة  الحرية الكاممة في اختيار ما يناسبو حسب قدراتو كا 

   2.لمخصصة لذلؾا
 تجييزات المتحف: – 2 – 3 – 4

ال شػػؾ أف تػػأميف المتحػػؼ كمقتنياتػػو أمػػر ضػػركرم كىػػاـ، كالكثيػػر ينظػػر إلػػى ىػػذه 
الميمػػة بػػال كعػػي كالشػػعكر بالمسػػؤكلية لمحفػػاظ عمػػى تػػراث األمػػة، ممػػا جعػػؿ المسػػتعمر 

 يستحكذ عمى تراثنا ليثرم بو متاحفو.     
تػػػو كالعػػػامميف بػػػو كحتػػػى الػػػزكار يشػػػكؿ تحػػػديا إف مكضػػػكع حمايػػػة المتحػػػؼ كمحتكيا

كبيرا، لذا يجب عمى ىاتو المؤسسة أف تتكفر عمى مجمكعة مػف األجيػزة كالكسػائؿ التػي 
 تستخدـ لحمايتيا كىي عديدة كمتفرقة نذكرىا فيما يمي:

 

                                                           
 .32ع سابؽ، ص عائشة فاطمي، مرج - 1
 .32، ص نفسو - 2
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 : والغبار أجيزة قياس الرطوبة والحرارة –أ 
ممتحػػػؼ كذلػػػؾ بقيػػػاس درجػػػة كتسػػػتعمؿ ىػػػذه األجيػػػزة فػػػي مراقبػػػة المنػػػاخ الػػػداخمي ل

الحػػرارة كالرطكبػػة النسػػبية نظػػرا لمعالقػػة المرتبطػػة بينيمػػا، بمعنػػى أف الرطكبػػة تػػنجـ مػػف 
التغير المسػتمر فػي درجػة الحػرارة، فمػف األحسػف المحافظػة عمػى المنػاخ المسػتقر لكسػط 

ادة المعركضػة أك الحفظ كذلؾ بضبط كؿ مف درجة الحػرارة كالرطكبػة النسػبية حسػب المػ
كما أف يمثؿ الغبار إحدل صكر التمكث التي تسػبب أضػرار متعػددة  ،خزكنة لممتحؼالم

خاصػػة بػػػالمتحؼ مػػع كجػػػكد األثػػار العضػػػكية التػػػي تتػػأثر عمػػػى كجػػو الخصػػػكص كتػػػأتي 
 .خطكرة التمكث بالغبار بسبب تشكمو بكميات كبيرة كتغطيتو مساحات كاسعة

مػػداخف التدفئػػة، العكاصػػػؼ  ، كسػػائؿ النقػػؿ، النشػػػاطات العمرانيػػة،كتعتبػػر البػػراكيف
 الرممية كالنشاط الصناعي أىـ مصادر تمكث اليكاء بالغبار، كلو عدة أنكاع:

 1225النكع األكؿ: الغبار الساقط المتػراكـ ىػك الجزيئػات الغباريػة التػي يزيػد قطرىػا عػف 
 ميكركف كتتميز بأنيا تترسب لمسافات ليست بعيدة عف مكاف تككنيا. 

ك عبػػػاره عػػػف الجسػػػيمات التػػػي تبقػػػى عالقػػػة بػػػاليكاء كتسػػػقط بفعػػػؿ أمػػػا النػػػكع الثػػػاني: ىػػػ
كتتميػز بػأف ترسػبيا بطػئ حيػث تبقػى  1225-021الجاذبية األرضية كيتراكح قطرىػا بػيف 

 (.   03 - 02 – 01رقـ  صكر) انظر ال  .1فترة طكيمة معمقة في اليكاء
 
 
 
 

                                                           
، ك، جتامر عبد هللا شراكي، إدارة أعماؿ في السالمة كاألمف - 1  .01، ص 2014، أ –ـ  -امعة بانجيتكف  لمعمـك
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 جياز قياس الرطوبة 12رة رقم: جياز قياس الحرارة          الصو  11الصورة رقم: 

 

 
 

 : جياز قياس الغبار العالق في اليواء 13الصورة رقم 

كمػػػا تسػػػتطيع المحافظػػػة عمػػػى نسػػػبة الرطكبػػػة داخػػػؿ خزانػػػات العػػػرض كاألمػػػاكف " 
السػيميكا (، كىػك عمػى شػكؿ عمػى شػكؿ بمػكرات زرقػاء شػديدة جػاؿ المحكمة باسػتعماؿ ) 
يزة قياس الرطكبة نذكر عمى سػبيؿ المثػاؿ: جيػاز كمف أشير أج 1"االمتصاص لمرطكبة

 (.    lux mètreقياس نسبة الرطكبة كالضكء ) ليكس ماتر 

                                                           
 .82بكعكاش حكيـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
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 : أجيزة المراقبة -ب 
ليػػذه األجيػػزة أىميػػة لتسػػييؿ المراقبػػة مػػف طػػرؼ القػػائميف مػػف خطػػر السػػرقة قػػػدر 

مػف األخػذ المستطاع، فعمػؿ رجػاؿ األمػف ال يكفػي كحػده، كلمحػد مػف فػرص السػرقة البػد 
   1بالتدابير اآلتية:

 إضاءة المناطؽ المحيطة بالمتحؼ ليال. -
إزالػػة جميػػع األشػػجار المرتفعػػة القريبػػة مػػف مبنػػى المتحػػؼ لمسػػافة ال تقػػؿ عػػف خمسػػة  -

 أمتار.
 تقميؿ عدد األبكاب المؤدية لقاعات المتحؼ. -
 .  استخداـ أجيزة اإلنذار الحديثة، كاستعماؿ أنكاع جيدة مف األقفاؿ الحديدية -
اسػػتعماؿ كػػاميرات المراقبػػة فػػي كػػؿ مكػػاف، سػػكاء داخػػؿ القاعػػات كالحجػػرات كالمخػػازف  -

 كالكاجيات المطمة عمى الشكارع.
 :  أجيزة مكافحة الحرائق –ج 

إف التخطيط لبناء المتحػؼ يجػب أف يكػكف منػذ البدايػة، فكػؿ مػكاد البنػاء كالتجييػز 
األبػػػػكاب كالنكافػػػػذ فقػػػػط،  تكػػػػكف غيػػػػر قابمػػػػة لالشػػػػتعاؿ، فاسػػػػتخداـ الخشػػػػب يقتصػػػػر عمػػػػى

كاسػػتعماؿ السػػتائر التػػي تكػػكف مػػف نسػػيج غيػػر قابػػؿ لالشػػتعاؿ، كمػػا أف اسػػتعماؿ أسػػالؾ 
   2الكيرباء في المتحؼ تككف معزكلة كمؤمنة بطريقة جيدة.

لمكاجيػػة كػػؿ أخطػػار الحرائػػؽ البػػد مػػف كضػػع نظػػاـ محكػػـ ألجيػػزة اإلطفػػاء، بػػكفير 
ات متقاربػػة، تكػػكف متصػػمة بنظػػاـ مركػػزم عػػدد كبيػػر مػػف كحػػدات اإلطفػػاء، كعمػػى مسػػاف

يعمػػؿ أكتكماتكيػػا فػػي حالػػة كجػػكد إنػػذار بػػالحريؽ، فيقػػـك ىػػذا النظػػاـ بػػإطالؽ غػػاز ثػػاني 
أكسػػيد الكربػػكف المضػػاد لمييػػدركجيف بشػػكؿ كػػاؼ حتػػى يحػػدث تشػػبع فػػي كػػؿ مكػػاف  كال 

   3يؤثر عمى المعركضات.
 
 

                                                           
 .320، مرجع سابؽ، ص حامد قادكس عزت زكي - 1
 . 64حسيف إبراىيـ العطار، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .65، ص فسون - 3
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 :أجيزة التكييف داخل المتحف –د 
يػػؼ عمػػى تمطيػػؼ جػػك المتحػػؼ، لممحافظػػة عمػػى المقتنيػػات مػػف تسػػاعد أجيػػزة التكي

جػراء ارتفػاع درجػة الحػػرارة أك تذبػذب نسػبة الرطكبػة أك حػػدكث تيػارات ىكائيػة، كالبػد مػػف 
استعماليا بعد الدراسة الصحيحة لالستفادة منيا كذلؾ لمحفاظ عمى سالمة المعركضػات 

شكائي أك الخاطئ ألجيزة التكييػؼ كا عطاء الجك المناسب لراحة الزائريف، فاالستخداـ الع
  1يجعؿ منيا خطرا أكبر مف خطر الطبيعة عمى المعركضات.

يككف استخداـ أجيزة التكييؼ في نطػاؽ ضػيؽ، خاصػة فػي فصػؿ الصػيؼ عنػدما 
تشػػػتد الحػػػرارة، بمػػػا قػػػد يػػػؤثر عمػػػى المقتنيػػػات، كفػػػي فصػػػؿ الشػػػتاء عنػػػدما تشػػػتد البػػػركدة 

   2تكييؼ لضبط درجة الحرارة في مستكل معيف.عندىا يمكف استعماؿ  كتيارات اليكاء
كىػذا ال يعنػػي االسػػتغناء عػف التيكيػػة الطبيعيػػة سػػكاء عػف طريػػؽ النكافػػذ أك فتحػػات 

 السقؼ لتجديد اليكاء داخؿ المتحؼ.
 :   معدات النظافة -ىػ 

تعتبػػػر نظافػػػة المؤسسػػػة المتحفيػػػة مػػػف األمػػػكر األساسػػػية، باعتبارىػػػا الكاجيػػػة التػػػي 
تمع في أم بمد، نظػرا لكثػرة الزائػريف سػكاء مػف داخػؿ أك خػارج الػكطف، تعكس ثقافة المج

فالنظافة عامؿ أساسي بالنسبة لممعركضات قصد إزالػة مػا يشػكبيا مػف أتربػة كغبػار، أك 
لى غير ذلؾ مف ممحقات المتحؼ.       بالنسبة لمقاعات كالممرات كاألسقؼ الداخمية كا 

كيػات المتحػؼ، كتقػديميا إلػى األجيػاؿ إف المظير النظيؼ يبػيف مػدل العنايػة بمحت
   3القادمة سميمة قدر اإلمكاف.

 أما طرؽ التنظيؼ فيي عمى نكعيف: 
فػػػػاألكلى: تكػػػػكف بكاسػػػػطة أجيػػػػزة الشػػػػفط كالمسػػػػح الكيربػػػػائي حيػػػػث تسػػػػتخدـ ىػػػػذه 
األجيزة كفؽ نظاـ متطكر ينتج عنو تنظيػؼ الجػدراف كاألسػقؼ الداخميػة كاألبػكاب بشػكؿ 

   4جيد.

                                                           
 .62حسيف إبراىيـ العطار، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .   65، ص نفسو - 2
 .   71محمد رفعت مكسى، مرجع سابؽ، ص:  - 3
 .69آدامز فيميب، مرجع سابؽ، ص  - 4
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الثانيػػػة: تسػػػمى بالنظافػػػة اليدكيػػػة خاصػػػة بالنسػػػبة لتنظيػػػؼ المقتنيػػػات  ةأمػػػا الطريقػػػ
يحػػدث بيػػا أم  كالتماثيػػؿ كالمكحػػات كالمجسػػمات حيػػث يتعػػذر تنظيفيػػا بػػاألجيزة حتػػى ال

 تمؼ أك تشققات.
 متطمبات الحفظ والصيانة بالمتحف: – 5

كىػػي مػػف األساسػػيات فػػي المتػػاحؼ كعميػػو البػػد مػػف عػػرض بعػػض المفػػاىيـ كىػػي 
 ي: كالتال
 :الحفظ والحفظ الوقائي تعريف – 1 - 5

فػي ميػاديف  ـ لػو الػدعـإف مجاؿ الحفظ كترميـ اآلثار يعتمد عمى طرؽ كأجيزة تقػد
شػتى مػػف العمػػـك كالفيزيػػاء كالكيميػػاء كالجيكلكجيػػا كغيرىػػا مػػف العمػػـك التجريبيػػة، كمػػف ىنػػا 

 يجب تعريؼ الحفظ كالحفظ الكقائي.      
 :الحفظ تعريف - 1 – 1 - 5
: الحفػػػاظ، المحافظػػػة عمػػػى العيػػػد كالمحامػػػاة عمػػػى الحػػػرب كمنعيػػػا مػػػف العػػػدك، لغةةةة –أ 

   1كالمحافظة تعني المكاظبة عمى األمر.
المشػػػتقة مػػػف  conservation: كممػػػة الحفػػػظ تعنػػػي بالمغػػػة االنجميزيػػػة اصةةةطالحا –ب 

ىػذه كالتػي تعنػي الصػيانة كالحفػظ كالعػالج، كقػد ظيػرت  conservatioالكممة الالتينيػة 
األعماؿ الترميمية الخاطئة التي كاف يقـك بيا المرممكف فػي الماضػي دكف أسػس عمميػة 
تحفػػػظ ل ثػػػر طابعػػػو األصػػػمي كقيمتػػػو الفنيػػػة كاألثريػػػة، كقػػػد أطمػػػؽ عمػػػى ىاتػػػو األعمػػػاؿ 

  restauration.2مصطمح الترميـ 
سػػػادت الحيػػػاة الثقافيػػػة فػػػي أكركبػػػا كجيػػػة نظػػػر تنػػػادم  19ك  18كخػػػالؿ القػػػرنيف 

محافظة عمى التػراث، كأف تكػكف أعمػاؿ التػرميـ مكجيػة لعػالج األثػر مػف التمػؼ، دكف بال
   3أف يفقد شيء مف قيمتو األثرية.

التي كانػت تطمػؽ عمػى البيػت أك  conservatory، كممة 19ظيرت خالؿ القرف 
الحديقػػة التػػي تضػػـ النباتػػات النػػادرة التػػي تتطمػػب المحافظػػة عمييػػا مػػف االنقػػراض، كىػػي 

                                                           
 .441، دار صادر، بيركت، ص 1، ط7ابف منظكر اإلفريقي المصرم، لساف العرب، ـ  - 1
 .06فايزة إبراىيمي، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .06، ص نفسو - 3
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، كمػػػا نجػػػد كممػػػة أخػػػرل بالفرنسػػػية ظيػػػرت ألكؿ مػػػرة conservationمػػػف كممػػػة تقتػػػرب 
أطمقػت عمػى معيػد المكسػيقى الػذم ييػتـ بالمحافظػة عمػى  conservatoireـ  17سنة 

      1التراث المكسيقي األكركبي.
صػيانة اآلثػار يطمػؽ عمػى األعمػاؿ كالدراسػات  أخػذ مصػطمح 19كمع بداية القرف 

كف فػػػػي صػػػػيانة اآلثػػػػار كعالجيػػػػا مػػػػف جميػػػػع مظػػػػاىر التمػػػػؼ التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا المختصػػػػ
   2كصيانتيا كفؽ أسس عممية مف خالؿ تحديد خصائصيا الفزيككيميائية.

مػػػػازاؿ مسػػػػتخدما جنبػػػػا إلػػػػى جنػػػػب مػػػػع  restaurationكمػػػػع ذلػػػػؾ فػػػػإف مصػػػػطمح 
بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف اخػػػػػػتالؼ ىػػػػػػذيف المفيػػػػػػكميف عنػػػػػػد الفرنسػػػػػػييف  conservationمصػػػػػػطمح 
 كاالنجميز.

قػػكؿ أف الحفػػظ كالتػػرميـ كسػػيمتاف لممعالجػػة، األكلػػى ترتكػػز عمػػى البحػػث كمجمػػؿ ال
تبػػاع أسػػاليب الكقايػػة، لمنػػع تػػدىكر األثػػر كالحفػػاظ عميػػو أمػػا الثانيػػة فتطمػػؽ عمػػى تمػػؾ  كا 

صالح ما تمؼ منيا.    3األعماؿ التطبيقية التي يقـك بيا المرمـ عمى التحؼ كا 
 :تعريف الحفظ الوقائي - 2 – 1 - 5

اء اسػػتبقائي لكقايػػة التػػراث األثػػرم مػػف أخطػػار تكسػػع المشػػاريع التنمكيػػة كىػػك إجػػر " 
كىػػك بػػذلؾ لػػيس تخصػػص عممػػي جديػػد مػػف فػػركع عمػػـ اآلثػػار  4"المسػػتقبمية عمػػى حسػػابو

 المتعددة.
كىػػك تكجػػو فكػػرم فػػي مجػػاؿ حمايػػة التػػراث األثػػرم كتثمينػػو، يعقػػب مرحمػػة اإلنقػػاذ " 

ة حيػػث كػػػاف األثػػػرم كالييئػػات المشػػػرفة عمػػػى التػػي تجاكزىػػػا الػػػزمف بفعػػؿ متغيراتػػػو الراىنػػػ
اآلثػػػار تتػػػدخؿ بعػػػد حػػػدكث الكارثػػػػة إلنقػػػاذ مػػػا يمكػػػف إنقػػػػاذه سػػػاعة شػػػؽ الطرقػػػات، مػػػػد 
الجسػكر، كغيرىػػا مػػف المشػػاريع التنمكيػػة المعاصػرة عمػػى حسػػاب اآلثػػار العريقػػة، فػػالحفظ 

                                                           
-21، ص ص 1995كميػة األثػار، القػاىرة،  محمد عبد اليػادم، مبػادئ تػرميـ كصػيانة األثػار الغيػر عضػكية، - 1

22  . 
محمػػد اليػػادم، دراسػػات عمميػػة فػػي تػػرميـ كصػػيانة اآلثػػار غيػػر العضػػكية، مكتبػػة زىػػراء الشػػرؽ لمنشػػر، القػػاىرة  - 2

 .  27، ص 1997
فػػي عمػػـ اآلثػػار الطػػرؽ كاألسػػاليب العمميػػة لحفػػظ كتػػرميـ المقتنيػػات األثريػػة، ترجمػػة محمػػد  مػػارم برديكػػك، الحفػػظ - 3

 .07، ص 2002المعيد العممي لثثار القاىرة،  22أحمد الشاعر، ـ 
بمقندكز نادية، أثر عمـ اآلثار الكقػائي الفرنسػي فػي تجػارب دكؿ المغػرب العربػي، مػذكرة لنيػؿ شػيادة الماجسػتير  - 4

 .16، ص 2011ثار، قسـ التاريخ كعمـ اآلثار، جامعة تممساف، في عمـ اآل
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لمشػػركع الكقػػائي مفػػاده تػػدخؿ جميػػع األطػػراؼ المختصػػة كقياميػػا بمػػا يمػػـز قبػػؿ انطػػالؽ ا
       1."التنمكم في حد ذاتو

 أم أف الحفاظ ىك عمميتيف تسيراف عمى التكازم:
: تيػػدؼ إلػػى الحفػػاظ عمػػى مػػا ىػػك ذك قيمػػة فػػي تشػػكيؿ الطػػابع المػػادم كالمعنػػكم األولةة 

 لمنطاؽ التراثي.
: تيػػدؼ إلػػى الػػتحكـ فػػي التغيػػرات المصػػاحبة لعمميػػات التطػػكر التػػي يخضػػع ليػػا الثانيةةة

 2ي كتؤثر بالضركرة عميو.النطاؽ التراث
  :شروط الحفظ – 2 - 5

لبقاء المقتنيات في حالة جيدة داخؿ المخازف البد مف تكفر كسط حفظ يػتالءـ مػع 
القػػػػدرة الكافيػػػػة لمعرفػػػػة ىػػػػذا  بعػػػػض المػػػػكظفيف الػػػػذيف لػػػػدييـالتحػػػػؼ كىنػػػػا يمػػػػـز تػػػػدريب 

ة كدرجػة التخصص كتكفر أماكف لمحفظ داخؿ المخازف تكػكف فػي حالػة جيػدة مػف التيكيػ
الحرارة كالرطكبة كتدريب المختصيف عمى الصيانة الكقائيػة السػميمة كالتػرميـ العممػي مػف 

 حيث نكعية التحؼ كخصائصيا الطبيعية، كيمكف تصنيفيا كالتالي:
 تعريف الصيانة: - 3 - 5
  ا: تعنػي صػاف، يصػكف، صػكنا كصػػيانة، صػائف، مصػكف: أف نقػى شػيئا أك ثكبػػلغةة –أ 

      3كصيانة. كصاف الشيء صكنا
 : حفظو في مكاف آمف ) صانت جكاىرىا في المصرؼ (.الشيء

 : ) حماه ككقاه ( يصكنكف بالدىـ مف األخطار.عرضو أو نحوه
 : حافظ لمالو، صائف عرضو، حاـ متعيد.صائن
: جمػع أصػكنو، خزانػة مػف الخشػب أك المعػدف أك غيرىػا تصػاف فييػا المالبػػس أك صةوان  

 الكتب ...إلخ.
 

                                                           
 . 16بمقندكز نادية، مرجع سابؽ، ص   - 1
رييػػاـ كامػػؿ الخضػػراكم، الحفػػاظ عمػػى التػػراث العمرانػػي لتحقيقػػي التنميػػة السػػياحية المسػػتدامة، جامعػػة القػػاىرة،  - 2

 .  36، ص 2003
 . 18، مرجع سابؽ، ص: بكعكاش حكيـ - 3
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بقػػاء التحػػؼ كالمقػػى عمػػى نفػػس أمػػا تعر  يفيػػا حسػػب القػػامكس فيػػي عمميػػة الحفػػظ كا 
 1الحالة التي كانت عمييا أك كجدت فييا.

: الصيانة ىي مجمكعة االحتياطات المتخذة مػف أجػؿ اإلطالػة فػي حيػاة اصطالحا -ب 
المػػػكاد األثريػػػة أك التحػػػؼ الفنيػػػة، مػػػع تفػػػادم تمفيػػػا الطبيعػػػي أك النػػػاجـ عػػػف االصػػػطداـ 

كتنقسػػـ الصػػيانة إلػػى نػػكعيف: عالجيػػة تعمػػؿ عمػػى إصػػالح التمػػؼ المسػػجؿ أك "  العفػػكم،
 الظاىر.  

 2."كأخرل كقائية تعمؿ عمى تفادم أسباب التمؼ
كالصػػػػيانة بالتحديػػػػد ىػػػػي خمػػػػؽ كسػػػػط حفػػػػظ حيػػػػكم مالئػػػػـ. كالعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتقراره 

كضػػة أك كالتقميػػؿ مػػف التمػػؼ كالتآكػػؿ الػػذم تتعػػرض لػػو المقتنيػػات كالتحػػؼ كالكثػػائؽ المعر 
 3المخزكنة مع مراقبة حالة حفظيا باستمرار.

 العرض والتخزين: – 4 - 5
إف الحفػػاظ عمػػى المقتنيػػات األثريػػة ال يكػػكف إال بتػػكفير عػػدة أسػػباب سػػكاء متعمقػػة 
بكسػػػػط الحفػػػػظ كالصػػػػيانة الدكريػػػػة أك بطػػػػرؽ العػػػػرض كالتخػػػػزيف كىػػػػذا لتسػػػػييؿ دراسػػػػتيا 

 جمؿ صكرة.ك تقديميا لمجميكر في ألمباحثيف كالطمبة أ
 :  العرض – 1 – 4 - 5
: يعػد مػف أىػـ الكظػائؼ األساسػية التػي ال يمكػف لممتحػؼ االسػتغناء مفيوم العةرض –أ 

 عنيا فيك المرآة التي مف خالليا ينظر الزائر إلى ما يحتكيو مف شكاىد حضرية.
: حتػى تسػتطيع تحقيػؽ نتػائج جيػدة السػتقطاب الػزكار، فػي المتحػؼ أنواع العةرض –ب 

 ف يككف ىناؾ تكازف كتكامؿ في العركض داخؿ المتحؼ كلمعرض أنكاع نذكرىا:البد أ
: يضػػػـ المتحػػػؼ تحفػػػا معركضػػػة بصػػػفة دائمػػػة، ألنيػػػا تتمتػػػع العةةةرض الةةةدائم – 1 –ب 

بأىميػػػة كبيػػػرة تجعػػػؿ المتحػػػؼ يتميػػػز عػػػف غيػػػره كمػػػف ىنػػػا يجػػػب أف يكػػػكف عػػػرض ىػػػذه 
 4التحؼ جيدا، كىك يقـك عمى ثالث أسس.

                                                           
 .19، مرجع سابؽ، ص ش حكيـبكعكا - 1
 .نفسو - 2
 نفسو. - 3
 .86حمالكم عمي، مرجع سابؽ، ص:  - 4
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 يسػػكد االنسػػجاـ بػػيف المعركضػػات كجػػك القاعػػة المعػػركض بيػػا  : يجػػب أفاالنسةةجام
 1لتحقيؽ االنسجاـ.

 يقصػػػد بػػػو تنظػػػيـ التحػػػؼ مػػػف حيػػػث أىميتيػػػا كأحجاميػػػا كأشػػػكاليا، ككػػػذلؾ التةةةوازن :
العصػػػكر التػػػي تنتمػػػي إلييػػػا مػػػثال التحػػػؼ الكبيػػػرة كذات الػػػكزف الثقيػػػؿ تكضػػػح فػػػي كسػػػط 

           2ؼ.القاعة، عمى عكس التحؼ الصغيرة تكضح في األطرا
 كيمكػػف تفسػػيرىا بالقيمػػة الحيكيػػة لمتحفػػة لجماليػػا كأسػػمكبيا الفنػػي، كػػذلؾ لػػكف الوحةةدة :

التحفة فيك عامؿ مؤثر كيجب عمى القائـ أف ينسؽ بيف التحؼ المعركضػة ذات الصػمة 
 3الفنية بيف األلكاف، حتى يتحقؽ االنسجاـ كالتكازف كالكحدة.

يمة لجمػػػب الػػػزكار، إذا نػػػكع مػػػف المعػػػارض كسػػػ: يعػػػد ىػػػذا الالعةةةرض الم قةةةت – 2 –ب 
  مجمكعػػػة جديػػػدة مػػػف التحػػػؼ، كىػػػذا النػػػكع مػػػف العػػػركض يكػػػكف قصػػػير المػػػدل تػػػكفرت

كبػػػذلؾ يستحسػػػف قبػػػؿ القيػػػاـ بػػػو مراعػػػاة النقػػػاط اآلتيػػػة: المحتػػػكل العممػػػي لممعػػػرض، آراء 
          4الزكار، كسمككاتيـ، التقنية المستعممة لمعرض، جمالية العرض.

: يحتػػكل ىػػذا المعػػرض عمػػى مجمكعػػة صػػغيرة مػػف التحػػؼ العةةرض المتنقةةل – 3 –ب 
سكاء المتكررة أك النادرة كالعرض التنقؿ ىػك عػرض تمػؾ المجمكعػة مػف مكػاف إلػى آخػر 

تصػػمـ  كىػػك يتصػػؼ باالكتفػػاء الػػذاتي كالقػػدرة عمػػى التكيػػؼ فالخزنػػات كالرفػػكؼ يجػػب أف
المعػػدات يفقػػد العػػرض المتنقػػؿ  كمػػف ىاتػػو بطريقػػة تمكػػف مػػف تركيبيػػا كتفكيكيػػا بسػػيكلة

            5قيمتو كتستخدـ بعض المتاحؼ سيارة صممت ليذا الغرض خصيصا.
كتككف مدة العرض ما بيف اليكميف كاألسبكع، كىي مكجية أساسا لمطمبػة كالتالميػذ 

      6لتربية النشء كتحسيسيـ بأىمية التراث في تككيف شخصية الفرد كالمجتمع.

                                                           
 .69ت، ص:  –ف، د  –محمد سيؼ أبك الفتكح، مقدمة في عمـ الحفائر كفف المتاحؼ، د  - 1
    1997، 06أحمػػػػد الرفػػػػاعي، " العػػػػرض كيػػػػؼ يجػػػػب أف يكػػػػكف "، حكليػػػػات المتحػػػػؼ الػػػػكطني لثثػػػػار، العػػػػدد:  - 2

   .36ص: 
 .  69، ص 2008يسرل الكجؾ، بطاقات متحفية،منشكرات المديرية العامة لثثار كالمتاحؼ، دمشؽ،  - 3
 .   69عائشة فاطمي، مرجع سابؽ، ص  - 4
  .69، ص نفسو - 5
 .   39، ص 1997، 06عبد الحؽ معزكز، " المتحؼ عامؿ اتصاؿ "، حكليات المتحؼ الكطني لثثار، العدد  - 6
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يكتسػػي العػػرض المتحفػػي األىميػػة الكبػػرل فػػي  :المتحفةةي العةةرض طةةرقأسةةاليو و  –ج 
عمػػـ المتػػاحؼ، فػػالعرض بمغػػة المتحػػؼ ىػػك رؤيػػة الشػػيء بيػػدؼ معػػيف سػػكاء كػػاف عمميػػا 
أك ترفيييا أك تربكيا أك اقتصاديا كمف ىنا تبرز أىميتو فيك يعد بمثابة النافػذة التػي يطػؿ 

     1منيا الزائر عمى طيات المتاحؼ.
عػرض ناجحػا ال بػد مػف االىتمػاـ باإلنػارة، كىػي نكعػاف إنػارة طبيعيػة كحتى يككف ال

كأخػػرل اصػػطناعية، فػػاألكلى ليػػا تػػأثير سػػمبي عمػػى المقتنيػػات ألف األشػػعة المنبعثػػة مػػف 
أمػا اإلنػارة االصػػطناعية  2الشػمس تسػبب تمػدد األصػباغ كتشػقؽ المكحػػات كبيتػاف ألكانيػا

ا كىػػػي األنسػػػب بالنسػػػبة لممتػػػاحؼ فيػػػي سػػػيمة االسػػػتخداـ كيمكػػػف ضػػػبطيا كالػػػتحكـ فييػػػ
 الحديثة.

كلمتيكية داخؿ المتحؼ دكر إيجابي فيي ضركرية لمتقميؿ مف نسبة البخػار، كذلػؾ 
   3باستخداـ أجيزة التكييؼ لضبط درجة الحرارة كالرطكبة التي تناسب المقتنيات.

سػبيا ىناؾ عدة طرؽ لعرض المقتنيات، كلممتاحؼ الحريػة المطمقػة فػي اختيػار مػا ينا"  
كغالبػا مػا تعػرض  ،4"اكيستحسف عرض التحفة عرضا يبرز كػؿ جكانبيػا إلظيػار أبعادىػ

 التحؼ بالطرؽ اآلتية:
: ُيعتمػد عػػرض التحػؼ مػػف أقػدـ مراحػػؿ التسمسةةل الكرونولةةوجيحيةةث مػف "   – 1 –ج 

، ثػػػػـ الفتػػػػرة اإلسػػػػالمية، كيمكػػػػف أف يكػػػػكف لفتػػػػرة القديمػػػػةثػػػػـ ا   عصػػػػكر مػػػػا قبػػػػؿ التػػػػاريخ
ا فػي العصػر ذاتػو حسػب فتراتػو التاريخيػة، كتعتبػر ىػذه الطريقػة مػف أنجػع التسمسؿ أيضػ

 5."الطرؽ في تنظيـ العرض المتحفي
: تعتمػد ىػذه األخيػرة عمػى التخصػص النػكعي نوع المةادة األثريةةمن حيث "  – 2 –ج 

في تقييـ المعركضات داخؿ المتحؼ الكاحد في عدة قاعات، تخصػص األكلػى لػ دكات 

                                                           
 .09إبراىيمي، مرجع سابؽ، ص  فائزة - 1
 .08نفسو، ص  - 2
 .   08، ص فسون - 3
 .73بكعكاش حكيـ، مرجع سابؽ، ص - 4
 .73، ص نفسو - 5
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الميػؿ إلػى التخصػص إال أف ىػذه الطريقػة فييػا  ية لمفخار، كالثالثة لمحمػي،الحجرية،كالثان
 1."الدقيؽ، فير تجزئ التراث الحضارم كتفكؾ عناصر الربط بيف حمقاتو

: بمعنػى تخصػيص قاعػة لكػؿ قكميػة ) جػنس ( من حيث االنتمةاء الحضةاري – 3 –ج 
 مثؿ: قاعة الركماف، قاعة الكنداؿ ... 

األرضػػػػية صػػػػد بيػػػػا كػػػػؿ الكسػػػػائؿ كاألجيػػػػزة كخزانػػػػات العػػػػرض : كنقالعةةةةرض أثةةةةاث –د 
 كىي تنقسـ عمى ثالث أنكاع:  كالمعمقة

: يتمثؿ في الكاجيات الحائطية التي تعمؽ عمػى الحػائط، كيكضػع بيػا بعػض النوع األول
 2التحؼ أك تحفر كخزانات زجاجية داخؿ الحائط ذاتو.

سػػط القاعػػة، كيمكػػف االلتفػػاؼ : كىػػي عبػػارة عػػف كاجيػػات كسػػطية تكضػػع ك النةةوع الثةةاني
حكليػػا لرؤيػػة التحفػػة مػػف جميػػع جياتيػػا، كتكضػػع التحػػؼ عمػػى قطعػػة مػػف الحريػػر ذات 

   3المكف الذم يعكس جماؿ التحفة.
: كىػػي الكاجيػػات التػػي تكضػػع عمػػى حامػػؿ لعػػرض تمػػؾ التحػػؼ كقػػد يكػػكف النةةوع الثالةةث

 الحامؿ مف الخشب أك مف المعدف.
 :  الشارحة لمتحفالبطاقات  –ق  

ليػػػػذه البطاقػػػػات أىميػػػػة فيػػػػي بمثابػػػػة المرشػػػػد داخػػػػؿ المتحػػػػؼ كتحتػػػػكم عمػػػػى عػػػػدة 
عناصػػػر ىامػػػة لشػػػرح التحفػػػة مػػػف جميػػػع جكانبيػػػا ) المػػػادة األكليػػػة، طريقػػػة الصػػػنع، نػػػكع 

كىي تساعد الزائر عمى اكتسػاب المعمكمػة عػف تمػؾ التحفػة لػذا يجػب أف   الزخرفة ... (
يػػث نػػكع الػػكرؽ كمػػادة الكتابػػة كنػػكع الخػػط تحظػػى ىػػذه البطاقػػات بالعنايػػة الكافيػػة مػػف ح

     4كاالىتماـ بالمغة.

                                                           
 .73بكعكاش حكيـ، مرجع سابؽ، ص - 1
 .   143سامية محمد إبراىيـ ك محمد عبد القادر محمد، فف المتاحؼ، د . ف، د . ت، ص  - 2
مػػارة المتحػػؼ، دليػػؿ تنظػػيـ المتػػاحؼ، ترجمػػة محمػػد حسػػف عبػػد الػػرحمف، الييئػػة العامػػة بركفػػك لكمػػك الجػػكلي، ع - 3

 .  245ص  1994لمكتاب القاىرة، 
 .51، ص 2008يسرل الكجؾ، عمـ المتاحؼ، منشكرات كزارة الثقافة، دمشؽ،  - 4



 معايري ومقومات املتحف العصري                                                        الفصل األول 
 

20 

كالبػػد مػػف مراعػػاة عػػدـ اإلكثػػار مػػف المترادفػػات كاإلطنػػاب فػػي الحػػديث عػػف التحفػػة 
   1كأف تككف المعمكمة مركزة كدكف تعقيد يثير الممؿ لدل الزائر.

كتكجػػػد سػػػجالت متنكعػػػة فػػػي المتحػػػؼ يحفػػػظ بيػػػا مجمكعػػػة مػػػف البيانػػػات الخاصػػػة 
المعركضات كىي تشمؿ كػؿ المعمكمػات كاسػـ القطعػة، الػرقـ، كيفيػة االقتنػاء، الكصػؼ ب

كالمقاسػػػات ... كقػػػد تسػػػجؿ كػػػؿ المعمكمػػػات فػػػي جيػػػاز الحاسػػػكب، كىػػػك بمثابػػػة السػػػجؿ 
كيجػػػب أف يكػػػكف السػػػجؿ فػػػي نسػػػختيف  2اإللكتركنػػػي التػػػي تحفػػػظ فيػػػو مقتنيػػػات المتحػػػؼ،

ف آخػر مثػؿ البنػكؾ كشػركات التػأميف كاحدة تحفظ داخؿ المتحؼ، كأخرل تحفظ فػي مكػا
   3حتى إذا فقدت النسخة األكلى أك تعرضت لمسرقة يمكف االستعانة بالنسخة الثانية.

المقتنيػػات أسػػاس المتحػػؼ، فبػػدكنيا يفقػػد ىػػذا األخيػػر كظيفتػػو  د: تعػػالمقتنيةةات – 2 –د 
حػػػؼ كمعنػػػاه فيػػػي ذلػػػؾ الشػػػاىد المػػػادم الػػػذم يعكػػػس نشػػػاط اإلنسػػػاف، فعنػػػد دخكليػػػا لممت

يجػػب أف تصػػنؼ كتضػػاؼ إلػػى قائمػػة الجػػرد، كيمنػػع التصػػرؼ فييػػا مػػف قبػػؿ األشػػخاص 
العػػادييف، كال يسػػمح بخركجيػػا مػػف المتحػػؼ إال لمتػػرميـ أك لإلعػػارة أك لمتبػػادؿ فالمقتنيػػات 

   4ىي أىـ كسيمة لمعرض المتحفي.
: إف أم متحؼ ميما كانت مسػاحتو ال يمكػف لػو عػرض جميػع التخزين – 2 – 4 - 5

كاتو لمجميكر في القاعات الخاصة بالعرض، لذا يجب تكفير مخػازف لحفػظ التحػؼ ممتم
كسػػػط حفػػػظ يػػػكفر طبيعػػػة مالئمػػػة تتماشػػػى مػػػع  مػػػؼ كالفسػػػاد، كالعمػػػؿ عمػػػى تػػػكفيرمػػػف الت
 المخزكنة.المكاد 

: لمتخػػػػزيف أىميػػػػة كبيػػػػرة بالنسػػػػبة لممتحػػػػؼ، فػػػػال أسةةةةاليو التخةةةةزين -1 – 2 – 4 - 5
ظػة عمػى المقتنيػات فقػط، بػؿ يسػاعد فػي إيصػاؿ رسػالة تنحصر مياـ المخزف في المحاف

المتحػػػػػؼ بنجػػػػػاح، فمػػػػػثال ال تعػػػػػرض التحػػػػػؼ المتكػػػػػررة لتجنػػػػػب االزدحػػػػػاـ بػػػػػيف القطػػػػػع 

                                                           
 1993امػة لمكتػاب، آدامز فيميب، دليؿ تنظيـ المتػاحؼ، ترجمػة محمػد حسػف عبػد الػرحمف، الييئػة المصػرية الع - 1

 .  212 – 210ص  –ص 
 .57، ص 1993شمر بيير، إدارة المتاحؼ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  - 2
    1998، الجزائػػػر، 07حنػػػاف دكبػػػالي " التسػػػيير اإلدارم لممتحػػػؼ "، حكليػػػات المتحػػػؼ الػػػكطني لثثػػػار، العػػػدد  - 3

 . 112ص 
 .110حناف دكبالي، مرجع سابؽ،  - 4
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المعركضػػة حتػػى ال يػػؤثر ذلػػؾ فػػي الشػػكؿ العػػاـ لممتحػػؼ، لػػذا يمػػـز عػػرض قطعػػة كاحػػدة 
   1كيتـ االحتفاظ بالباقي داخؿ المخزف.

ؼ عمػى تغييػر معركضػاتيا مػف حػيف إلػى كمف ناحية أخرل يجب أف تعمػؿ المتػاح
آخػػر لتضػػفي بعػػض التجديػػد داخػػؿ المتحػػؼ، حتػػى ال يصػػبح ىػػذا األخيػػر مجػػرد شػػيء 
ثابػػت، فيػػتـ اسػػتحداث المعركضػػات مػػف القطػػع المكجػػكدة داخػػؿ المخػػازف كتبػػديميا بقطػػع 

 2أخرل في قاعات العرض الدائـ.

ؼ سػػكاء كانػػػت تحتػػؿ مكانػػا ال بػػأس بػػػو مػػف المتحػػكعمػػى كػػؿ حػػاؿ فػػإف المخػػػازف 
جانبية أك خمفية كتخصص مسػاحات لممخػازف منػذ التخطػيط لعمػارة المتحػؼ، باإلضػافة 
إلى تكفير اإلضاءة بيا كالمحافظة عمى التيكية الطبيعية، أك مف خالؿ األجيزة المكيفػة 

  مع كضع تحصينات أمنية مف السرقة.
 :  الشروط الواجو توفرىا داخل المخزن -2 – 2 – 4 - 5

كر حالػػػة المقتنيػػػات يرجػػػع فػػػي األصػػػؿ إلػػػى سػػػكء الحفػػػظ بسػػػبب الجيػػػؿ أك إف تػػػدى
اإلىمػػػاؿ كعػػػدـ الػػػتحكـ فػػػي البيئػػػة الدائمػػػة لممتحػػػؼ مثػػػؿ ارتفػػػاع مسػػػتكل درجػػػة الحػػػرارة 

 كالرطكبة، األتربة كالحشرات ... إلخ. كلتفادم ذلؾ يجب تكفير الشركط التالية:
المكجػػػػكدة فػػػػي المخػػػػزف لتفػػػػادم  النظافػػػػة الدائمػػػػة لممكػػػػاف كالترتيػػػػب الجيػػػػد لممقتنيػػػػات -

 سقكطيا.
 إخالء المخزف مف كؿ المكاد التي تسبب الحرائؽ، كمكاد التنظيؼ كالمكاد الكيميائية. -
 تأميف المخازف بأجيزة اإلنذار الخاصة بالسرقة، كقاركرات اإلطفاء. -
تكميؼ مختصػيف ذكم خبػرة عمػى شػؤكف المخػازف بحيػث تكػكف لػدييـ المعرفػة الكافيػة  -

 مقتنيات عند نقميا أك تحريكيا، دكف تعرضيا لمتمؼ.بحالة ال
حاطتيػا باألليػاؼ أك  - تكفير صناديؽ تستعمؿ لتخزيف القطػع اليشػة سػيمة االنكسػار، كا 

 القطف لمنع االحتكاؾ ببعضيا حتى ال تتعرض لالنكسار.
كالعفػػف كالحرائػػؽ كيمكػػف اسػػتعماؿ  لتسػػكستػػكفير رفػػكؼ خشػػبية صػػمبة كقكيػػة مقاكمػػة  -

 ية بدعامات حديدية سيمة التركيب كالتفكيؾ. الرفكؼ الخشب

                                                           
 .  36أحمد الرفاعي، " العرض كما يجب أف يككف "، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .110حناف دكبالي، مرجع سابؽ، ص  - 2
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أك طبيعيػة مثػؿ الػزالزؿ  كػكارث 1عك كقػ قبػؿتكفير صناديؽ خاصة لكضع التحؼ فييا  -
 الخ. الفيضانات ...
 خالصة الفصل:

يعتبر المتحؼ مركز إشعاع عممي كثقافي كتربكم يجد فيو الزكار جكا لممتعة 
سية في الثقافات الحديثة التي دفعت الدكؿ كالتثقيؼ ىذا الدكر جعمو أحد الركائز األسا

كتحديد آليات عمميا كمف ثـ يككف لممتحؼ  كعصرنتيا لالىتماـ بتطكير متاحفيا
ؿ كجو، كىذا ال يتأتى إال بكضع مخطط مالمقكمات التي ترتقي ألداء كظيفتو عمى أك

ؿ المعايير جيد لعمارتو تتناسب كحجـ المياـ التي يؤدييا، إضافة لذلؾ البد مف إتباع ك
المتعامؿ بيا عالميا سكاء كاف األمر متعمؽ بقاعات العرض كالكيفيات كالطرؽ الالزمة 

كشركطو كاألثاث الالـز لذلؾ مع تزكيد المتحؼ  لذلؾ، أك عمى مستكل المخازف
كرشات الترميـ، ككافة الممحقات التي يجب تكفرىا داخؿ المتحؼ حتى يستطيع أداء ب

  عممو بطريقة جيدة.
تصميـ مباني المتحؼ تحتاج إلى دراسة مستفيضة لنكع ذلؾ المتحؼ كأىدافو  إف

 .كالعرض المقاـ مف أجمو كأسمكب العرض المقترح في قاعاتو
كبيرا كاف أك صغيرا، فإف ىناؾ مسألة ىامة يجب  –فعندما يقترح بناء متحؼ 

دل مفيـك مراعاتيا، كىي اختيار المكقع فإف بناء المتاحؼ أسمكب عممي كتقني يتع
الصاالت كدكر ىات العرض كمكاتب اإلدارة، كما أف عممية االستفادة مف تصاميـ 
متاحؼ أخرل نمكذجية ال تجدم ألف مبناىا المتاحؼ ال يمكف نسخيا، في مكاقع 
أخرل دكف دراسة لذلؾ المكقع كبيئتو كمناخو، حيث يجب المكازنة بيف مساكئ 

 .كمحاسف كؿ منيا بدقة كعناية
لمتحؼ كاختبار المكاف المناسب يعتبر لو أمرا عمى جانب كبير مف كتصميـ ا

األىمية فالبد أف يككف المتحؼ كعناصره المعمارية مناسبة لما يضمو المتحؼ مف 
معركضات كأف تككف قاعات العرض كالحجرات الداخمية مؤىمو فنيا كتصميما لمغرض 

تحؼ ييدؼ في المقاـ األكؿ كليذا يمكف القكؿ بأف تصميـ الم –الذم أنشأت مف أجمو 
إلى صيانة كحماية المقتنيات المتحفية مف التأثيرات الضارة لعكامؿ كأسباب التمؼ 

                                                           

 .11ص  حسيف إبراىيـ العطار، مرجع سابؽ، - 1



 معايري ومقومات املتحف العصري                                                        الفصل األول 
 

22 

المختمفة ، كىذا يتـ عف طريؽ الدقة في التصميـ لمعناصر المعمارية لممتحؼ كالتحكـ 
صة في بيئتيا الداخمية لكسائؿ الميكانيكية الحديثة التي تتحيا التقنيات الحديثة كخا

 .داخؿ قاعات العرض
حيث أدرجنا في طيات ىذا الفصؿ المعايير كالشركط التي البد مف تكفرىا 
بالعمارة المتحفية حتى يقـك عمى تييئة ىذه الظركؼ لممعركضات لسالمتيا كالحفاظ 
عمييا، العتبار كسط الذم تعيشو اآلثار ىك العامؿ األساسي في إنجاح أعماؿ 

 د. الصيانة كالترميـ فيما بع



 
 ومقتنياهتما األثرية سطيفسريتا و يتاريخ وعمارة متحف

 متحف سريتاأوال: 

 تارخيه  – 1

 موقعه - 2

 عمارته  - 3

 أقسامه – 4

  إدارة املتحف – 5

 متحف سطيفثانيا: 

 تارخيه  – 1

 موقعه - 2

 عمارته  -3

 أقسامه – 4

 إدارة املتحف – 5
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   تمهيد:
التاايخ ذ كاةااخش ال،االمتح المترااأل ةاام خ ااماااح ا يختااي  طيلمااي ت  متااي  كا تل اا  

ةاي  تتايت تطامخ المتراألح  كاار ةاي  كاه  را تاع ا ايخش اا  مهاكا الارمخ  1اامخ  يلمترأل
أماي ان  أبا ا المتراأل   ارأل  أم ساختت يمةي  تمةع ك اع التراأل فمكاي ما  ةا يا ي 

   2متار م ي ل جم مخ.ات أسيسي  لى   خا  مف فيت الرةيخ 
مماااا   اااا   م اااايد المترااااأل الرر اااااا تجاااارم   لاااات رمخا هيمااااي كااااه ا ااااا د مالتمج ااااع 
ماالتبيل ك م تاطاا المبال  ا   الاايكايت الار ماا مالمليباخشح مكلاب  يساتت يط ماساتاخا  

مليت  ااي  لااى ملااع  مةيت اايت   باايل الملخكااا   كةاال  3المامماايت ااسيساا ا لااكلب المجتمااع
  4.سايما التي

ع متلخ اااااأل م رااااارر ا رمالااااايس حال  ا ل متراااااأل م متاااااي  أسيسااااا تي ح كاااااياملى جمااااا
الماتت ااايت اااخ ااااح أماااي الايت اااا ك جااات ا اااى المتراااأل  تميم اااي  متساااج ل مبااا يتا مرفاااظ 

   5.مهه التلخ أل  ةل ا تا  رتا  يلغا
مترفااااه ا ساااا ختي ا  مر تااااا تسااااتط تاح م ا المترااااأل  تسااااتلخضمكااااه هااااكا الفباااال 

ي كااه المريكظااا مااممااي ماارر رمخه خ ا  سااط أل مكلااب لرخاسااا تاايخ ذ ت،اا ت يالاامطته لااااي
مايتم اااح ماا  م رااايت أسيساا ا  ماايح ممااي  رتم يتااعا ااى التااخام المتااامل ماا  فاا ل اميخت 

ي الات ايخ أ  مي مترا   أهاراك مكه الرفيظ ا   ي متمج ع ت،يطيت  مرمخ الطيتد المس خ 
 كه ال،خ  الج ائخي. أل همي التممكجي  ااكةلمترفه س ختي مسط 

 
 
 
 

                                                           
 .       64 64ص  –مل م  ا ر الر ح مخجع سي  ح ص  - 1
 . 46رم مي ا هح ا د المتيرألح مخجع سي  ح ص  - 2
 .64سي  ح ص  مل م  ا ر الر ح مخجع - 3
الخكاااياه أرمااارح ا الااارمخ التخ ااامي ل متراااأل اح مج اااا رمل ااايتح اللااارر ااملح المتراااأل الااامطته لااااايخح الج ائاااخ  - 4

 .41ح ص 4994
 .44مرمر خكلت ممسىح مخجع سي  ح ص  - 5
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 :  متحف سيرتا: أوال
 لت اااخ متراااأل تساااتط تا مااا  أهاااد المعسسااايت الاايك اااا ا اااى مساااتمر ال،اااخ  الج ائاااخي  

         بفا ايما م ظ خ كلب ك مي   ه: 
 :تاريخه - 1

 4181خ الته ت سسات ساتا مترأل انايخ  استط تا  م يرخش م  جمل ا اناي ئأت،
ساتا  مكاهح Cherbounneح م،اخ م  Rouniخمتاه م  حCroulyةخملاه  : د م  طاخأل

اساااتغ ت هاااكم الجمل اااا ماخهاااي المتماجااار  سااايرا الجمااايل ا خر اااا الجمااايل ريل اااي ا  4181
ح م تةاااياأل ت،ااايط الجمل اااا  مسااايارش الماااماطت   ةمةاااي  للاااخض التراااأل التاااه تم ة اااي

ي  مجمماااا ماا  المترااأل ةااال اااخا  ت ااب  ار ااارر المجممااايت اااخ اااح مممااي  ارهااي ر اام 
 11مايله ترمتاع   ر اا تساتط تا  امد   اي ال Costa Lazar مت ة اي السا ر ةمساطي ال اخ 

 د. 4188تمكم خ 
مأماايد الت ا اار المسااتمخ ل ماتت اايت ةااي  ماااخ الجمل ااا الااار د ممااي أرر  يلمسااعمل   

كاااه اتتظااايخ  تاااي  مكلاااب د  4141 لاااى متر اااي تيااااا  ةااايك ا  مااااخ ال  ر اااا الجر ااارش ساااتا 
تط تاح مل تاي  هاكا ااف اخ تاد افت ايخ متطااا ا ةر اا اايته ا ةمةاي  لاع مترأل لمر تا تس

م تم اا  هااكا الممتااع  فبيئبااع التااه  غ اات ا   ااي التةاام   الباافخيح مةااكا ةمتااع ممتااع 
 1.ا ح ملمي رم تع ط ايتع م  حايخ لمفت أل الرات التيخ فلمل ر تر د ل مر تا

 اااا   الطااااي ع ا الخ اااااه  كااااه ،ااااةل اماااايخش تجمااااع 4911متااااد االتت ااااي  ماااا   تيئااااع سااااتا 
 – 44 ) اتظااخ الباامخ Castelli.2مالخمماايته بااممت ماا  طااخأل الم تاارس ةيسااط ه 

41 – 46 .) 
 يلمتيسااا ا المئم اااا الرااات ل مكلاااب د  4914أكخ ااال  48 كاااه مكاااتا أ ما اااع ل جم ااامخ

ح مهاام ااما   اللاايد لجمل ااا Gastave Mercierالج ائاخ تراات اساد المسااتيأل مخساه 
دح ماساات رل  مترااأل  4948جم   ااا  18  ااكم التساام ا  لااى الي ااا  حتااكاب مارااتفظانااايخ 

دح ألراا  المترااأل  4914ساا ختي تساا ا  لااى االسااد التاايخ فه لمر تااا تسااتط تا مكااه سااتا 

                                                           
 .16ح ص 4991م اخش االتبيل مالاايكاح رل ل المترأل المطته س ختيح ر  ح تستط تاح  - 1

2 - www.musée.cirta.org 
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مكلاااب ط ااااي   1 لااى رخجاااا المتااايرأل المطت اااا مأبااا ا  ساامى ا المتراااأل الااامطته سااا ختي ا.
مااي م  14اكاا  المم  ه 4614خمةااي  ااايد  41مااعخف كااه  416 - 14 : ل مخساامد ختااد

تتظ مااع الااراف ه ماا  ح ةمااي  مةااا  جلاال متراااأل ساا ختي مترفااي مطت ااي 2د 4914 سااتا 
 ف ل الممار الايتمت ا التيل ا:

 :4المااااايرش 
   ،مل التتظ د الراف ه لمترأل س ختي المطتهح ترت س طا المر خح مي   ته:

  الليما. مب را االراخش - تسد التت، ط - تسد ال رم مالمريكظا ا ى انايخ
 : 1الماااايرش 

  ةد تسد ال رم مالمريكظا ا ى انايخ البيلا انت ا:
  مب را مف خ التخم د.  - مب را الفتم  الجم  ا - مب را ا د انايخ

 :1الماااايرش 
  : ةد تسد التت، ط المبيلا انت ا

 مب را مف خ التبم خ. - مب را التت، ط مالت،خ - مب را المةت ا مالمرفمظيت
 :6المااايرش 

  تةد مب را االراخش الليما الفخمع انت ا:
 كخع اام . -كخع المسيئل الليما  -كخع المستفرم   مالمريس ا 

      :موقعه - 2
 رتااال المتراااأل ممتلاااي اساااتخات ج ي  تم ااا   سااا ملا المبااامل  ل اااع اتط تاااي مااا  ةااااخش 

رارم ما  الج اا الجتم  اا ح  الطخ  المعر ا  ل ع مهم  تمسط مجمماا م  المخاك  الاايك ا
ايتم ااااا اارساااا  ساااالرا ح مماااا  الج ااااا الغخ  ااااا متمسااااطا فر جااااا أد المااااعمت   مايتم ااااا 
الرخ ااااح ةماااي تتمخةااا   لاااض المخاكااا  الر م اااا  ااايلاخت متاااعح ماااال مخةااا  ال خ ااار ممر خ اااا 
الطاايتد مالمتاايجد  ةاايكا  لااى تخ ااع ماا  أماا  مال ااا تسااتط تا الااكي  ااراد أميتااع م ا اال ماا  

يخ السااختاح ةمااي جل ااع هااكا الممتااع المتم اا  مرااط أتظاايخ اللر اار ماا  كئاايت تلخةااع افطاا

                                                           
 .16م اخش االتبيل مالاايكاح مخجع سي  ح ص  - 1
 . 4914الج ائخ ا الر ماخاط ا ال،ل  اح  ل جم مخ االجخ رش الخسم ا  - 2



 تاريخ وعمارة متحفا سريتا وسطيف ومقتنياهتما األثرية                                    الفصل الثاين 
 

05 

المجتمع الته تتخرر ا ى ت اب المماكا ح مماي  ار كاه ،ا ختع ماةتساي ع أاارارا  ةايك ا ما  
 (. 14مفطط ختد اتظخ )  ال ماخ.

 :        عمارته – 3
ل  غ ااات ا اااى امااايخش المتراااأل الطاااخا  ا الخ ااا ش خممااايتهح كمفططاااع  ،ااا ع المتاااي  

الخمميت ااا كات ااباامل ا الخ ا ااا ك اام   فااك ،ااةل المخ ااع ماا  الفاايختح أمااي ماا  الاارافل 
ك ام ماساد  لاى تساام  : تساد  فتاي  مة،اامأل مرايط   خمتاا تتف   ااي أامارش ت   اي المةيتاات 

 ا راخ اح أمي الاسد الايته م  المترأل ك م مفبص لايايت اللخض.
ةا اااخا المتاااي ل الخمميت اااا  ماا  فااا ل هاااكا المبااأل تجااار أ  تفطااا ط المتراااأل  ،اا ع

كاااااايلمت ل اتاااااار الخممااااااي   تةاااااام  ماااااا  تساااااام  ح اامل  ااااااع كتااااااي  مرملااااااع أخمتااااااا  ساااااامى 
ATRIUM ح مالايته تمجر  اع الاخأل المتا ل م سامىPEISTYLIUM.  اتظاخ مفطاط (

 (. 11 – 11ختد 
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 1موقع متحف سيرتا في مدينة قسنطينة 11المخطط رقم 
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 1: مخطط قاعات الطابق األرضي لمتحف سيرتا12مخطط رقم ال
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 1: مخطط قاعات الطابق األول لمتحف سيرتا13المخطط رقم 
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 :  هأقسام - 4
 لر م  أة خ أتسايد المتراأل ما  ر ام الاياايت مالمجمماايت  القسم القديم: – 1 - 4

 لتيله:اااخ ا الته  رتم  ي متفت أل م  كتخش  مت ا  لى أفخر مهه ةي
تمجاار   ااي ةم ااا ة  ااخش ممت ي تااا ماا  الماتت اايت  قاعةةة مةةا قبةةل التةةاري : – 1 – 1 - 4

ما  أماية  مفت فاا  تفت أل م  ر م التمع مالمبارخ مملظم اي اااخ ا  اع كاه الرفخ ايت
ماتت ايت أفاخر  مهه مم اا رافل طيمالت اخض أخة ا مف ائ  جراخ اا  ي ةايكا  لاى

 فيخت الف ائ  مهه:
            اررهي فمسا ممم اا ةمي   ه:    رض أرضية:طاوالت ع –أ 
طيملتي  ماتت يت مي م  ،ميل مر تا تساتط تا ) ة األ الر  ااح ة األ ااخمي ( م تماال  -

 .مرتماهمي كه ا تيت م  اظيد ر مات ا متطع كفيخ ا م لض الرجيخش مالمسير  
د الل ااار مأ ااام طيملتاااي  تتمساااطي  الايااااا: ماتت يت ماااي مااا  رفخ اااا م،اااته اللخ اااه ،ااا غم  -

   م   مترتم ي  ا ى بتيايت اظم ا مأرمات رجخ ا ممسيتل متطع كفيخ ا.
طيملااااا فيمسااااا فبباااات ل ج ااااا الجتم  ااااا ماااا  الاااا  ر ماتت يت ااااي ماااا  رفخ ااااا  لااااخ   -

 ت مرا   تتمال كه كعمس رجخ ا متطع كفيخ ا م لض الامار د ماظيد الف  ا.
   ه:اررهي ا اا مم اا ةمي  الخزائن الجدارية: –ب 
 ف اتتاااااي  كاااااه ج اااااا ال مااااا  ح   ماااااي مجممااااااا مااااا  أرمات متتمااااااا  تساااااي  ت يتااااارختيل -

 ممجمماا لخعمس الس يد ممةي،ط متبيل تلمر ل رةيخش الليتخ ا.
 ف اتا أفخر فببت ل بتيايت الافب ا   ي أرمات ةفما مأفخر م ةخملت ا. -
 ااا كااه الج ااا ال سااخر  اي اال الف اتااا الايلاااا ماا  الفاا ائ  الجراخ  المقتنيةةات األخةةر : –ج 

مجمماا م  الفخائط الته ت    أمية  مجمر الرةيخش الافب ا مفخائط أفاخر   اي مماتاع 
أفااخر ل اارملمي  مباامخ لخساامد جراخ ااا مبااتيايت رجخ ااا رت اااا مأفااخر اظم ااا مجاارت 
 مر تاااا ت ساااا ةماااي  مجااار  يلايااااا أتبااايت تكةيخ اااا ج  ااات مااا  مر تاااا تيلماااا تلااامر ل فتاااخش 

 ال مت ا.
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     :   قاعة فجر التاري  – 2 – 1 - 4
 :مترتمي ا ى هكم الاياا ايته الايايت كه الاسد الار د

  جي ااح مالمتما اا كاه أرمات ماتت ايت لرفخ اا ج ال الااخرش  طيملا اخض أخة ا: تظاد -
رجخ اااح ر ااه اظم ااا ممخجيت اااح ت،اامخ التلاايد مر ماتاايت خفم ااا  ي ةاايكا  لااى الاطااع 

 الففيخ ا ماللظم ا.
تلامر لمر تاا تار س تتماال كاه أ ايخ    ت جراخ ا اررهي ااتي    مي أماتاه كفيخ ااف اتي -

             ممسيخت.مأترات 
مجاار كااه أراار أخةااي  الاياااا مجسااد ماا  الجاا س ل ي  تااي  تاار س ماا   تجااي  أرماايد ةمااي   -

ساادح ةمااي  مجاار  يلاياااا أتباايت تكخ ااا   ااي ةتاايت  مت ااا  11تطااخم رااماله  1111مف اار 
فااخش  مر تااا تسااتط تاح أمااي جاارخا  الاياااا كل ااات ا   ااي رجخ ااا م لااض مجاارت  مل اار الر

 الاطع اللظم ا تي لا لاياا مي ت ل التيخ ذ.
 :    القاعة النوميدية البونية – 3 – 1 - 4

مسايرا متتمااي كاه الملخمةايتح كفاه ااخةا ا تلت خ أة خ تياا كه الاسد الاار د 
ل كااا   تمم ر اااا  سااا ري مسااا ر  مجااار مجساااد لةاااخ ا المراليسااا  محفاااخ مااا  الجااا س  ماااا

 أتج هي أرميد مف ر.
اااااخض أخةاااا ا   ااااي باااارم  كفيخ ااااا مجااااماهخ ممساااايم خ  طيملااااام يلاياااااا أ ةااااي 

 مبرك يت.
أمااي طيملااا اللااخض الايت ااا ماسااما  لااى تساام   تسااد  ااع ماتت اايت أباا  ا تتمااال كااه 
 لااض ااااايم الجتاايئ ي مجاار  باامملا الفااخمت  تةاام  ماا  أجاا ا  لماااي  كةااه م لااض 

 مسما م  الفةاح م ض الس يد أمي الاسد الايته ك ج اعم تا  ر ا  الاسد اامل.اا
مااا  الفاااما ه تلااامر لا ااامخ ك ت ا اااا مأفاااخر م ااا   هااايت   الطااايملت   تمجااار مجممااااا 

 متيت اا مجارت  اساتط تا مج جالح ةمااي تجار كاه أخةا ا الاياااا ت اخ تمم اري  اع بااترم  
ألاااايم الجتااايئ يح  ةااايكا  لاااى ل ااارك   رتااامي ا اااى اظااايد م جيت اااع باااترم  مفباااص ل

 بترم  حفخ م  الرجخ مفخمش  يلخبيص.
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الف اتااايت الجراخ اااا ك اااه متلاااررش مت اااي فااا اتت     ماااي مجممااااا مااا  ال جيج ااايت  -
مجرت  ا مخ  مت ا ا  مر تا تستط تا أمي ال يته ك م تتايت لرفخ ايت سا ري مسا ر مالرفاخش 

 المسيخت. التميا ل ماا يخ   م تتمال كه  لض الاطع التار ا مالففيخ ا ممجمماا م 
ةماااي ترتااامي جااارخا  الايااااا ا اااى بااامخ كمتمالخاك اااا لةاااخ ا المراليسااا  مةاااخ ا 
ميس ت سي ةمي تجر  لض ااتبيت التكخ ا لال ا مال  لل حمم  مانل ا تيت اتح مالجا   

د    ااع اااررهي  4148ااة ااخ ماا  هااكم ااتباايت تا اات  لااى مترااأل ال اامكخ  فختسااي ااايد 
 تبت. 481
       قاعة اآللهة الرومانية: – 4 – 1 - 4

الاياااا ال مت ااا التمم ر ااا مهااه مفببااا لال ااا الخمميت ااا التااه هااكم الاياااا ت ااه 
 ةيتت تل ر كه مر تا تستط تا تتمال مرتم يت ي كه:

تمااايل  تمسااط الاياااا لخلااع  اايفمس ) ر اامت   س ( اتاار ال متااي  مهاام  لااع الفمااخ اتاار  -
  استط تا. د 4144الخممي  أةت،أل ستا 

 الخممي  مجر  مر تا تستط تا. مال، يت اتر هيخ متخاط  لع ال رم ا: خأس ل -
 ترت  يخ   مال رمخ ا ال رخ جيلسا كم  ةيئ  فخاكه ريم  ت تيخش. -

 مكه تفس الاياا تجر  لض ااتبيت التكخ ا مت ي:
 ا الخ اه )  لال رايمم  الاخطايجه (  لاع ال ماي  أةت،األتبت تكخي لخلع سيطمخ   -

  استط تا.
تبت تكخي ا  ع تيرات  ايخ  أةت،األ  مر تاا تاايمس )  يتتاا ( تربال ا  اع متراأل  -

 س ختي ة ر ا.
ةمي  مجر ج  ا ما اا كات ترت  ايخ  لخلاع مايخة خ ) هاخمس اتار ا الخ ا  (  لاع 

 الفبيرا مالتجيخش مالت بص تظ خ ملع ر ماتيت أل فا. 
المااك ا هاارا ي  لااى حل ااا الط  ااا ةمااي  مجاار  يلاياااا مااكا اح تكخ ااا ر اام تتجساار كااه 

اتااار ال متاااي ح ك ااام سااا ر  مأفاااخر  لاااى ا لاااع ااة اااخ جااام  تخ سااا  في  ) م كاااس أم مس (
لع السمي  مااخض مالتمخ مالطاس اتر الخممي .  انل ا ما 

ةمااااي تجاااار كااااه الاياااااا تباااات مساااا ره مجاااار ما تااااي ا ااااى ااخاةااااه التااااه أاط اااات 
   د. 14ترت ستا   ل ملمخ   كه ةماره س ختي
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 قاعات تيديس:   – 5 – 1 - 4
تلاااار مر تااااا ت اااار س ماااا  أةماااال الماااار  التااااه تلاااامر لفتااااخش كجااااخ التاااايخ ذ مهااااه اخ ااااا جاااارا  

      مف فيت ي اااخ ا مستلخأل   ي م  ف ل مي   ه: 
 التعريف بمدينة تيديس: –أ 

ة ادح ماساد ت ار س  خ اخي اابالح ماخت  11تاع ت ر س ،اميل تساتط تا ا اى  لار 
لتيخ ف ا ةلبخ كجخ التيخ ذح مهم ماي رلات ا  اع ت امخ الارملمي  م لاض  جم ع الرات ا

مااايته الاااكي خم ك  الجماااياهح ةماااي ،ااا رت المجااامر الالمااااي خ الار ماااا المتااا اخ  طخ ااااا الااار
مي الااات ،اااماهرم ريةاااخش  لاااى  ممتاااي هاااكا مااا  فااا ل مفطاااط ،اااماخاع الخئ سااا ا مطختيتاااع 

تتمااال كااه  ت ريك اا  يلمف فاايت اااخ ااالليماااح مت ت اي الفتااخش ا سا م ا التااه ةيتاامسايرتع 
              رتيت خ تلمر ل فتخش الفيطم ا مةم ا ملت خش م  الف أل  لمر ل فتخش الرمير ا.  

 مترااأل ساا ختيح ر اام فبباات ل ااي تيااايت متاار تجساارت مةت،اافيت هااكم المر تااا 
 ل لخض.

 قاعة الخزافين بتيديس:  –ب 
ةماي تمجار ح مخ،ايت باتياا الففايخ  ي طيملتي  ل لخض ترتمي ا ى أفتيد أ،ا خ 

  يلاياااا أ ةااي جااخاخ ل مااي  ممايااار رجخ ااا ل مةاام  اةت،اافت ا ااى ةاافيأل ماري الخماايل
  ةمااااي  مجاااار تمااااايل  لااااع ال خااااااا  ت اااار سح أمااااي الفاااا ائ  الجراخ ااااا كمت ااااي الممجاااامرش  م تااااي

ةيتااات تساااتفرد كاااه الر اايش ال مم اااا  ت ااار س متتماااات  ااا   الففيخ اااا مترتاامي ا اااى أرمات 
 جيج اااح ممت ااي الماتلااا  ساايخا   ااي تمالاات كفيخ ااا مأرمات الفاا اك  ح  ةاايكا  لااى أرمات مال

رجخ اااا م خمت  ااااح ةماااي ا اااات ا اااى جااارخا  الايااااا لمرااايت   اااي تطاااع الاخم ااار اةت،ااافت 
   1 تي ملت )  يتتا ( كه الاخ  الايته م  ري.

 قاعة الحياة اليومية بتيديس:  –ج 
الر اايش ال مم ااا  ت اار س ممةااماا كااه فاا ائ   ه ئاات لتةااد اارمات المسااتلم ا كااه

ح م لااض اارمات ةااي  خ ماام،اايط جراخ اا تتمااال كااه الر ااه ةاايلفماتد ااتااخاط مااساايمخ
 ممجمماا م  الاطع الففيخ ا مأفخر  خمت  ا.

                                                           
   أتاااارخي  ختااااهح ت اااار سح الط لااااا الايت اااااح المةيلااااا المطت ااااا لاااااايخ لرمي ااااا الملاااايلد مالتباااات التيخ ف اااااح الج ائااااخ - 1

 .8 – 1ص  –ح ص 4994
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  اايرش ا ااى هااكا تمجاار فاا ائ  جراخ ااا أفااخر تراامي أتفاايل ا اامات مم ااا  ممفاايت ا 
 هر لا مخ متمالت لتميا ل.مأجخاس ةمي مةع ا ى ااخض ،ما 

   قاعة المعتقدات بتيديس:     –د 
مفت فاااا تتماااال كاااه ااماتاااه مالمسااايخت   تماا ااايح مهاااه تةاااد تطاااع كفيخ اااا جتيئ  اااا 

 ي ةايكا  لاى ماكا ا   ارار ة  اخش كات لام  أرماخ ةماي مةاع الا  ال مت اي فايخت الايااا 
 متماخ خ م  الففيخ  مةع كه خكيت الممتى.

يااااا تيااااا مفبباااا لتااايخ ذ المساااخجا مهاااه ممةاااماا كاااه فااا ائ  ةماااي  اي ااال الا
ح  مت ااااح خمميت اااح ممسااا ر ا ماا  مسااايخت ه   ت ااا جراخ ااا مخت ااا رسااات التس ساال ال متاااه

  ااي تطااع كفيخ ااا  مأف ااخا المساا ر اح متمجاار أ ةااي اااماةس لمساايختح مهتاايب فاا ائ  أفااخر
 اخ  الخا ع الم  ري.كات ةتي يت متطع أت د م  الليتح م لض الاطع التار ا تلمر ل 

 قاعة المعادن: – 6 – 1 - 4
تمجار هااكم الاياااا كاه الطااي   ااخةااه ماي  اا لاياااا الفاا اك    ت ار س تراامي ساات 

 طيمالت اخض أخة ا مهه:
 ح الفةاح مالكهت  يسد مر تا س ختي.  ي تطع م  ال خمت  :الطاولة األولى -
ي ةااخ ت  يسااد باا فيتس الااك  ااا   ااي تااامر: تساامت  لااى تساام  : جالطاولةةة النانيةةة -

 لت ااخ أمل ماا  بااب التااامر مهااه ماا  ال خمتاا ح  ي ةاايكا  لااى الم اامب التمم اار    الااكي 
ح ةماااي تمجااار تاااامر جاااي ما  لااارم ماااال ميس ت ساااي مأ تيئاااع الا ااااا م،ااا لل مأرخ لااال مال خهماااي

بةت  مرت دح أمي الج ا الايت ا تمجر   ي أهد الاطع التار ا لا لض المتايط  ما  اللايلد 
 لمليبخش ل اطع السي اا.ا
:   اااي تطاااع تار اااا تلااامر ل فتاااخش الممتااارش  ااا   الااااخت   الاااايته مالايلااام الطاولةةةة النالنةةةة -

 م  ري.
   ي تامر تلمر  لى الاخ  الايلم م  ري.   :الطاولة الرابعة -
: متراامي مجمماااا ماا  التااامر ال خمت  ااا تلاامر ل فتااخش مااي  اا   الاااخت   الطاولةةة الخامسةةة -

 مالخا ع م  ريح مأفخر مةخم ا ا ى اسد م مب ت ب الفتخش.  الايلم
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تلامر  مت اي الكه  اا مال خمت  اا1ترتامي ا اى تطاع تار اا لاساطتط  : الطاولة السادسة -
  لى الاخ  الفيمس الم  ري.

 تاا متميا اال تبااف ا مبااتماا ماا  ال خم  ح أمااي الفاا ائ  الجراخ ااا ك  ااي ر ااه مفت فااا
لطاااامخح ةمااااي تمجاااار أفتاااايد جمخة اااااح مأكخع مأالمااااير مأماتااااه بااااغ خش فبباااات لمةااااع ال

       خمت  ا. 
م  رااظ كااه أراار أخةااي  الاياااا مجاامر مسااخجا ماا  ال خمتاا  تلاامر ل فتااخش الخمميت ااا 

 4161م تمسط الاياا اممر م  الرجخ مةع كمتع تمايل التباخ المجاتا اةت،األ  ا   
  ري.مهم  لمر  لى الاخت   الايته أم الايلم م د  استط تا  4166م 
 القاعة المسيحية البربرية: – 7 – 1 - 4

ه ئاااات لتةااااد مجمماااااا مساااايخت كفيخ ااااا   ااااي ةتي اااايت مخساااامميت تل ااااخ ااااا  الفتااااخش 
ةماااي  مجااار   اااي بااافيئا مااا  الخبااايصح مألااامال مااا  الجااا سح ةماااي تجااار ا اااى  المسااا ر ا

ااخض مالجاااايت    خكاااامأل ا   ااااي أماتااااه كفيخ ااااا   ااااي خكاااايش الار ساااا   ةااااكلب تمجاااار أماتااااه 
ا تماااال ةتي ااايت م فااايخألح  ي ةااايكا  لاااى تمااايكت ل  طااايت رجخ اااا تغطاااه ت ااامخ جتيئ  ااا

 ةمي تجر ت جي   ل مهي الب  تح متمايل م  الخفيد  لمر  لى  لع ال خااا. الار س  
أمي كه الف ائ  الجراخ ا تجر مجممااا ر اه مخمام  البا  ت ال خمت  ااح ةماي تمجار 

 خ ا الته مجرت  يلرفخ ا. اى ااالمريت مل اا ا ى الجرخا    ي بمخ ال
      القسم اإلسالمي:  – 2 - 4

 فببت لع تيات   همي:
 قاعة قسنطينة: – 1 – 2 - 4

ملظاااااد  حال خ خ اااااتجاااار هااااكم الايااااااا كااااه الطاااااي   اامل ماي  ااااا ل اياااااا المسااااا ر ا 
  رتمي ا ى: تمرتم يت ي تلمر ل فتخش اللاميت ا 

جاااا م ا ألفمتساااام المجاااامت ا سااااتا اامل ماااا  الف،اااات أت: مجسةةةةمين لمدينةةةةة قسةةةةنطينة -
د  جساااار مر تااااا تسااااتط تا ت اااال االراااات لح مالااااايته ماااا  الجاااا س أتجاااا م ا حتاااا  ا  4964
 .دح م مال ط مالخاك ي التمسع السةيته لمر تا تستط تا 4984

    :  ع تامش هترس ا  لتار أتع ل مسجر الة  خ.يعود إلى الفترة العنمانية باب خشبي -
                                                           

 ستا.   11د راد رةمع  114د تمكه ستا  146ة مخم ه  تي ملر ستا    تططتسطتط   مهم ا   تس - 1
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  يت   ي ةتي يت تخر   ا ما تا ا ى جرخا  الاياا.ايخةيت تمةا كم  ال ما -
لمتايظخ ط  ل اا لمر تاا تساتط تا أتج هاي خسايمم  أجيتاات ألامال تفاكت ا   اي خسامميت  -

 مت ي لمرا خسد ا   ي جسخ س ري مس ر أتج هي ا خمجه ميخ مس ا.
 مجمماا م  الت جي  م  طيت كات أ،ةيل هترس ا مأ،ةيل متتماا. -
 رجيخش مالف،ت مةع كه أرر أخةي  الاياا.،يهر ت خ م  ال -
 طيملا ترتمي ا ى   طيت م  ال ل   كات  فيخأل ت يت ا تلمر لل ر أرمر  يي. -
 قاعة قمعة بني حماد:   – 2 – 2 - 4

هاااا  191 ت ااات ساااتا  حةماااي  سااام  ي ال ةاااخي ت لاااا أ اااه طم ااالأم ت لاااا  تاااه رماااير 
ا تاخ ست ا ا اى الرارمر ج ل ا ى متررخ ماخ كم  سفمل  د 4111 4114المماك  لا 

ة اااد مااا  المسااا  اح  رااارهي ،اااختي ماري كاااخت  14ال،اااميل ا لسااا مل الرةاااتا ت لااار مسااايكا 
ح أخض الا لاا  اع مرفل المر تاا أ   ااح مكه الجتمتمالخ ي تتمةع تما اللمخ    ال،يه

ماااارش أساااماخ مساااطرا كات اتراااراخات متتظمااااح ت راااظ كاااه ممةاااع الا لاااا  اي اااي مساااخل 
 4.4م  4.1ل فتاااخش الخمميت اااح مأر طااات الا لاااا  ساامخ  تاااخامل اخةاااع  ااا   م رمااا تلااامر 

   1ة  ممتخات. 4متخح    ع طملع رماله 
 مم  أهد م يته هكم الاياا تجر:

متااخ مباار   18 ااع مئكتااا اختفيا ااي مسااجر  اااع أساافل المر تااا  يلاسااد الجتاام ه مت ااي  -
 ة  خ  راف ع رمض ل مةم  م اي ي لاياا الب ش.

ح تبااخ الساا دح تبااخ اامااخا ح  ي ةاايكا خماا  الاباامخ مت ااي تبااخ الم تاايمماااا مج -
 ا ى  لض المتي ل الته اتراخت ريل ي.

 محتويات القاعة:
تلت ااخ مرتم اايت هااكم الاياااا ةاائ  ا مايختااا   هم ااا ت لااا  تااه رماايرح ر اام م ااات 

 ماتت يت ي ةمي   ه:
 

 
 

                                                           
 .  449ص  4911ئخح ح ال،خةا المطت ا ل ت،خ مالتم  عح الج ا ته رمير ت لاح م  اخ، ر  مخ  - 1
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          طاوالت العرض األرضية: –أ 
  لاماالمفت فاا اا 1  ي تطع تار اا ممجممااا ما  الباتجيت ال جيج اا :الطاولة األولى -

 .هتلمر  لى الل ر الفيطم
تطلااااا تاااا   سااااتا  4141ترتاااامي ا ااااى تطااااع تار ااااا    ااااع اااااررهي :الطاولةةةةة النانيةةةةة -

مباااتماا مااا  ال خمتااا  مالترااايس اابااافخ ماارماااخ ماا ااا ضح ت فاااك ،اااةل  ة  مجخامااايت
ةل مسااااتر خح تا،اااات ا   ااااي ةتي اااايت اخ  ااااا المخ ااااع أم المسااااتط ل متطااااع أفااااخر كات ،اااا

 مأارار مخمم .
 الخزائن الجدارية: –ب 
 :   ي تطع م  الج س كات أ،ةيل هترس ا مفت فا.الخزانة األولى -
: ترتاامي ا ااى  فاايخأل ملميخ ااا فيبااا  اايلت   ط متطااع  جيج ااا ماا  الخزانةةة النانيةةة -

 تماكك تبمخ الا لا.
ر ااا متطااع كفيخ ااا مف ك ااا م لااض التميا اال كات :   ااي مجاامهخات رميالخزانةةة النالنةةة -

             ال فيخأل الت يت ا.
: ترتامي ا اى تطاع ما  الففايخ المط اه   اي ةتي ايت مفت فااح ةماي تجار الخزانة الرابعة -

  لض المسيخت متطع م  جخاخ مجرت  مر تا ت ر س.
 :العرضكوات  – 3 - 4

لد ا اى ال ما   ترتامي كبامص يلسا كتجر   ي ف ائ  بغ خش مرفمخش كه الرايئطح 
 مفماتد مجكع تمايل ك تمس.

جتيئ  اا خمميت اا مجارت  متطااا  أماي السا لد التاه ا اى ال سايخ ترتامي ا اى أماتاه
    ر ا  استط تا م جيج يت  مت ا تخجع  لى ا ر ميس ت سي.  الة

 مك مااي  فااص سااطا الساا د  مجاار ا ااى الطااخك   ت جااي  ةمخت،اا اح ةمااي تجاار ف اتااا
أ اي  د م فاخش تباف ي الل امي مجساد الماخأشح م ام  حفاخم خأس ةا شح متبات  ترتمي ا ى

تاااكةيخي  يلةتي اااا ال ت ت ااااح تماااايل ا م خاطااامخ كاااه ر اااا مرااايخت مجااارت  مر تاااا الم   اااا 
  ج جل.

                                                           
مهام ر تايخ مس الخممايته ممت ااي  DENARALالباتجيت: تطاع ما  ال جايت ،افيكا أم م متااح تساامى أ ةاي ر تاخال  - 1

 ا،ت  الر تيخ اللخ ه.
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 قاعات الفسيفساء: – 4 - 4
 :ال مريت الفس فسيئ ا تتم ع ا ى تيات   رتمي المترأل ا ى مجمماا ة  خش م  

تاااااع هااااكم الاياااااا كااااه متتبااااأل الطااااي   ااخةااااهح متلاااار الاياااااا : ألولةةةةىالقاعةةةةة ا –أ 
 المخة  ا لممتل ي المتمسط كه المترأل   ي ارش لمريت كس فسيئ ا:

تمال ا لاع ااة اخ جام  تخح اساتارمت ما  ممتاع  حكس فسي  متتماا ا تت ا ى ااخض -
 س ري مس ر تلمر ل اخ  اامل الم  ري.

تمااال  ل ااا الراات مالجماايل ك تاامسح ج  اات ماا  فت،اا ا   كس فسااي  ما تااا ا ااى الجاارخا -
 تلمر  لى الاخ  الخا ع الم  ري  ي ةيكا  لى الفس فسي  الته تمال متيظخ ل ب ر.

ةمااي ترتاامي ا ااى ألاامال كس فساايئ ا تل ااخ ااا  مظاايهخ مر تااا تسااتط تا ا ااخ مخار  ااي  -
 ال مم ا.التيخ ف ا المفت فا ةمظ خ اللمخا ح متيظخ ط  ل اح مظيهخ الر يش 

: فبااص ل ااي خما  الطااي   ااملح مهااكا لةاااخش لمريت اايح ماا  أهااد القاعةةة النانيةةة –ت 
 مماة ل ي اللمرش م  الب ر كس فسي  تجسر كب ه الخ  ع مالفخ أل.     

كس فسااي    ااي متظااخ تمااال افتطاايأل هاا  س الااكي ةااي  باار اي ل ختاالح متظااخا لجميلااع  -
 ر الفس فسي  كات اا،ةيل ال ترس ا المفت فا.    الفتي  تيمت الرمخ يت  يفتطيكعح ةمي تج

 قسم الفنون الجميمة: – 5 - 4
التااه تااد  تجي هااي كااه الفتااخش اااخض كااه هااكا الاسااد مجمماااا ماا  ال مراايت ال  ت ااا 

متماااال اااارش مماةااا عح متااار فباااص ل اااكا الاساااد  د 11د م  44  الممتااارش  ااا   الااااخت  
 ا م تيايت مهه:

 قاعات الرسم:  – 1 – 5 - 4
 JEAN BAPTISTE  مجر كه هكم الاياا أتارد لمراا  ايلمترأل مهاه ما   تجاي 

 NATURE MORTES( مممةاما ي  ماال تجسا ر ل ط  لاا الم تاا د4499 د4416)
 مةل ال مريت الممجمرش كه الاياا تل خ ا  ممةمع ااد مااممما  مفت أل أ،ةيل ي.

د   اي متظاخ ط  لاه م   تجي    م ل أم خيح ملمرا أفاخر خسا لخاع  ةمي تجر بمخش 
 ل فتي  خمت ع جي  ة مت.
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   قاعة الفنون الجميمة: – 2 – 5 - 4
التااه  الباامخشترتاامي هااكم الاياااا ا ااى لمراايت   ت ااا تباامخ مماةاا ع مفت فااا مااال 

تماااال المجيااااا  يل تااارح ملمراااا ما اااخش اام اااخاتح ملمراااا اللخاكااااح ممجممااااا أفاااخر تماااال 
 الاياا تميا ل مترمتا.  لض المتيظخ الط  ل اح ةمي تجر كه هكم

 قاعة الفنانين الجزائريين:  – 3 – 5 - 4
 فببااااات هاااااكم الايااااااا اامااااايل الفتااااايت   الج ائاااااخ   ح ر ااااام تجااااار   اااااي لمرااااايت
المتمتميت مأتماع الفط اللخ ه مألامال   ت ااح مما  أما ت اي لمراا  لتاما  تاخا ش الااخح  ما  

مااال: أماا   فمجااا م ااا مش   تجااي  ا لاامش اماايخح مألاامال أفااخر تلاامر لفتاايت   حفااخ  
 مرمر مرم يش مرمر م م،خ را مرمر ال ، خ مم خم  ،خ أل مم  ي  أرمر.

 (. 41) اتظخ البمخش ختد  الحديقة: – 6 - 4
 متاااخ مخ اااعح تااااع كاااه الج اااا الف ف اااا ل متراااأل 911تتخ اااع الرر ااااا ا اااى مسااايرا 

الج ائاخي ترتمي ا ى مجمماا ما  التاامش مالمترمتايت التاه ج ات ملظم اي ما  ال،اخ  
 ) تستط تا ج جلح فت، اح الال (.

المترمتااااا مأتباااايت متام،ااااا تلاااامر  لااااى الفتااااخش ةمااااي ترتاااامي ا ااااى  لااااض التميا اااال 
الخمميت ااا ممتاايه خ ترماال ةتي اايت مخساامميت لم  اااح أهم ااي مت  ااخ رجااخي  مااال ،فبااي 

متااخ م اارم  4.44متااخ  رماال كااه  اارم ال متااه رخ ااا طمل ااي  1.46ماتفااي أماايد مل اار طملااع 
خر ممةماا ا ى برخمح  ايل أ  هكا المل ر ، ر لخئ س  خ خي اسمع خمطايط ةماي ال س

 ترتت ةتي يت لم  ا ا ى ج ته المل ر.
متااخ  مااال  1.18د مساامةع  1.44متااخ ماخةااع  1.11أمااي المل ااد الااايته طملااع 

مراايخت كااه  اارم ال متااى رخ ااع ترتاات ا  ااع ةتي اايت لم  ااا  اايخ ش ا ااى الج ااا ال متااى  اا   
                ا.ال،فص مالرخ 

 الساحة المركزية ) الفناء (: – 7 - 4
هه ا يخش ا  كتي  مة،مأل رملع ممخات مأخمتا   ي مةيتت  راخ ا ةمي  را ط   اي 
أاماارش متتيساااا ماا  ج يت ااي ااخ لاااح مهااه تتمسااط  تااي  المترااألح ماارفل المترااأل  اا ته 

تجر مارفل لماي  ا ل  ما ا ت ل الفتي  أمي ا ى جمات ع كتاع المةيتت ا راخ ا ح أمي الج ا ا
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 ااعري  لااى تيااايت اللااخض   تاات الساايرا المخة  ااا  اا ماته كفيخ ااا ا ااى جمات  ااي ااخ لااا 
 م تمسط ي اممر.

     المكاتب اإلدارية ومكتب األمن: – 8 - 4
تااااع ا اااى ج تاااه الفتاااي ح كفاااه الج اااا ال متاااى تجااار مةتااات المريسااا اح مكاااه الج اااا 

يااااا فيباااا  ااايام  مااا مرش  ةااايم خات مخات اااا لةااال  جيت اااع تال ساااخر تجااار مةتااات المااار خ 
 أتسيد المترأل  مي ك  ي الرر اا.

ةمي تمجر مةيتت أفخر كه الطي   ماي ترات ااخةاهح مهاه ا اى التاماله: مةتات 
 مةتت الرل ل مةيتت الاسد الفته.  حالمريس ا

      ممحقات المتحف: – 9 - 4
 المخبر:  – 1 – 9 - 4

 خ الترأل  لر اةت،يك يح م لار تخم م ايح  ااع كاه ل مترأل مف خ مارر فيص  تبم 
 الطي   ترت ااخةه ماي ل المف   المفبص ل اى اااخ ا.

 المكتبة:  – 2 – 9 - 4
تمجااار كاااه الطاااي   ترااات ااخةاااهح تتةااام  مااا  اااا م مةيتاااتح مةتااات الساااةختيخ ا 
محفاااخ ل مريسااا ا متساااد ايلااام مفباااص ل مةت ااااح مهاااه تفاااتا أ ما  اااي اااا م ماااخات كاااه 

 ع.ااس م 
 الورشات:   – 3 – 9 - 4

  رتمي المترأل ا ى مخ،ت   أسيس ت   همي:
 لماال ك  ااي ا راخ اام  المفتباام   يلت،ااخ ما راخش )أ(: فبباات ل فخ اا  التاتااه الورشةةة 

 الليما مهد مسئملم  ا  الت،يط الل مه مالفته.
 تفااساماايل الممظفاام  اااماايل المةم ااا ا )ت(: تاي اال المخ،ااا )أ( م لماال ك  اايالورشةةة 
 .المخ،ا

 المخازن:  – 4 – 9 - 4
 رتمي المترأل ا ى س ع تيايت مفببا ل رفظ ا اى أتماااعح فببات ا ااا 

لرفااظ مت ااي لرفااظ الماامار اااخ ااا متاايات   لرفااظ ال مراايت ال  ت ااا مالمترمتاايتح متاايات   
 أرمات ا اتمالخاك ا. 
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ااااا كاااه لخ،ااايخش  مجااار اااا م مفاااي   كاااه الطاااي   ترااات ااخةاااهح أماااي ال ا اااا مم  
 .(11ختد  المفطط ) ةمي هم ممةا كه .أمية  مفت فا م  المترأل

   إدارة المتحف: - 5
راخش م،اااة ا ماا  اااارش مااامظف    سااا خم   المترااأل هااام م تاااى  رتاامي ا اااى تراااأل  ما 
ا ى تتظ مع متس  خ ،عمتع ا راخ اا مالسا خ ا اى خ طاع  ليلماع الفايخجه ساما  الامطته 

        1.خار  س خم  ر ى رس  تس  خ المترألأم الرمله ما راخش تتةم  م  ارش أك
 المدير: - 1 - 5

م تااملى  راخش اللم  اايت ال مم ااا ماا  مخاساا ت مرفااظ الم فاايت  تااخأس الاسااد ا راخي 
راخش الرسي يت مالخماتت متط    ال ختيم  الل مه ل مترألح متمك خ ةال ماي  رتيجاع ما   ما 

الماتت يت مة ف ا اخةا يح م تاخأس  ملرات ممسيئل ماالهتميد  يلجماتت اامت اح مب يتا
 مترأل س ختي مر خش تلمل ا ى  راخش ةل هكم المظيئأل. 

 الموظفون اإلداريون: – 2 – 5
ا ى تط    ااامايل التاه  ة ف اد   اي   رتمي مترأل س ختي ا ى ممظف    س خم 

ماااار خ المتراااااأل مهااااام طااااايتد  تةااااام  مااااا : خئ ساااااا المبااااا را الفيباااااا  اااااي راخشح خئ ساااااا 
 المريس ا.الممظف   م 

 الطاقم المسير لممقتنيات: – 3 – 5
  يل رمح ممريكظ   ا م    تةم  أاميل د كه:    تةم  م  م را  القسم العممي: –أ 
 (. 11 – 14) اتظخ الما اا ختد  جخر الترأل الملخمةا أم المف متا متسج   ي. -
 الس خ ا ى رفظ مب يتا الترأل ما ارار تايخ خ ا  ريالت رفظ ي. -
 ،يخةا كه الرفخ يت مالتظيهخات الاايك ا الته  تظم ي المترأل.الم -
 التت، ط رافل تيايت اللخض مكه المليخض المعتتا مالمتتا ا. -
 مسيارش الط  ا مال يرا  . -

     2 ةيكا  لى ممظف   حفخ    سيارم  الم را    يا ريم  يلتس ا لمترأل س ختي.

                                                           
 . 11رم مي ا هح ا د المتيرألح مخجع سي  ح ص  - 1
ح المترااأل الاامطته 14ا التساا  خ ا راخي مالل مااه ل ماتت اايت المترف ااا اح مج ااا رمل اايتح اللاارر رم اايله رتااي ح  - 2

 .    446 – 441ص  –ح ص 4991انايخح الج ائخح 
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 سد م : تةم  هكا الا قسم التنشيط النقافي: –ب 
: تترارر م ايم د كاه جماع الماايئ  الل م اا موظفين يشرفون عمى المكتبةة واألرشةيف -

 مالتتا ا متبت ف ي مجخر الةتت مالمايالت.
:  ،اخكم  ا اى ال  ايخات مالملايخض موظفين مسؤولين عن مصمحة النشةاط والنشةر -

 تتظ د الم تا يت ماالهتميد  يل ماخ.
 كه ت يرش ال ماخ رافل المترأل.: تتربخ م يم د مرشدين مختصين -
م ظاااد مبااا را التبااام خ التاااه  ،اااخأل ا   اااي مبااامخ   مسااايار    القسةةةم الفنةةةي: –ب 

ممبمخ مفتص   تتمال م يم د كه تبم خ الاطع اااخ اا ت ال التاخم د م لارمح متخت ات 
 البمخ رست المرتم يت.

يتا ةمااي  ةااد هااكا الاسااد مباا را التااخم دح   ااي مااخمم    تربااخ رمخهمااي كااه الباا 
 ال س طا ل ترأل مال تخة ت الاطع المةسمخش ...

  ،خأل ا ى أم  مس ما المترأل م لتمر هكا الاسد ا ى مي   ه: القسم األمني: –ج 
 :  ب خم  ا ى مخات ا الترأل مرمي ت ي.                حراس القاعات -
ماخاتح مكلاب :  ةم  رمخهي كه المخات ا الراف  ا لاياايت اللاخض مالمكاميرات المراقبة -

 لمسيارش الرخاس متجتت أي فطخ راف ه أم فيخجه.
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 النموذج المستعمل في متحف سيرتا  : بطاقة الجرد ) الوجه (11الونيقة رقم 
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 النموذج المستعمل في متحف سيرتا : بطاقة الجرد ) الظهر (12الونيقة رقم 
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   المتحف الوطني لآلنار بسطيف:نانيا: 
المتااايرأل ااةااااخ تممكج اااا فيباااا مااا  ر ااام اميختاااع  لااار متراااأل ساااط أل مااا  أهاااد  

  ما  ع ال ر م  التطخ   لى مي   ه: 
 :تاريخه - 1

        دح ر اام تااد افت اايخ رر اااا 4194ظ ااخت كةااخش جمااع الترااأل  مر تااا سااط أل سااتا 
 تيماا ملاخض كاه ال اما  الط ا  ارجايخ ريل ي  ا اام خ ا ر الايرخ ا ا أمخل م  ا سي اي
أاماارش ماا  الرجااخ الة سااه مااارر ماا  فت كااه أترااي  المر تااا تتمااال كااه أاخ ااا هيمااا اةت،اا
 1.تلمر ل فتخش الخمميت ا  ا مالرمخ ا مان مت ا متام،يت جتيئ  ا متكخ ااالت جي  الةمخت

ا مرماااار سااااي اي ا حل خت تااااه ا د اكتتراااات تياااااا ل لااااخض  ايتم ااااا  4911مكااااه سااااتا 
باااتماا مااا  ال خمتااا  مال جااايت م باااغ خشأاخ اااا الا خماتاااه ا ريل ااايح ارتااامت ا اااى تراااأل 

ح ااااااخ ا ااااى هااااكم ااف ااااخش  اااااخ مالففاااايخ مرجااااخ البااااما  ماللظاااايد مالمسااااترايت مال خهااااي
                   2.مترخ يت أاخ ااةت،يكيت افم ا 
جماع ك اع ماي تاد  رامل تباخ اللرالاا الاار د  لاى متراأل ج امي د 4941مكه ساتا 

د  4944 – 4989فتاااخش مااي  ااا   ماا  اةت،ااايكيت فاا ل الرفخ ااايت اااخ ااا المتجااا ش كااه ال
 مماتااع مفت فااا ماا  مر تااا ساا ت ف س ةاايلما خش ال،ااخت ا مرااه المل اار مرااه الةتاايئسح ر اام 

                     ااخ ك  ي ا ى أرمات أاخ ا مفت فا.   
 – 4944مةاامت أ ةااي الترااأل التااه ااااخ ا   ااي ماا  الرفخ اايت المتجاا ش مااي  اا   

 اح ر اام تااد اللااامخ ا ااى أرمات ماا  ال خمتاا   رااه الاةتاايت اللسااةخ ا الفختساا د 4916
مت ااي التااه تلاامر ل فتااخش الخمميت ااا كااه مسااط مر تااا ساا ت ف س  3حمالففاايخ مال جاايت ماللظاايد

ممت ي الته تلمر ل فتخش ا س م ا مجرت  يلره ا س مهح م لة ي ج ات ما  ت لاا  تاه 
 رمير ) المس  ا ( مالته تلمر ل فتخش الرمير ا.

 اااا مأهم ت اااي الة  اااخشح مالمةااال ا الم خ اااا التاااه ةيتااات ا   اااي راخ  سااا ت ال ااااى اااخ 
اللرالا الار ما الم ررش  يالت  يخ جخر التفة خ كه  ت،اي  متراأل ج امي جر ار تجماع ك اع 

                                                           
 .14ح ص 1114 ح  –اتي  س  دح رل ل المترأل المطته  سط ألح ر  - 1

2  - - Musée national de sétif , Musée national de sétif, publication du musée, 2004. P 03 
3  -  ibid, p 08. 
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دح م لت اخ أمل م تاى أتجا  فب باي ل ةاام   4918أكخ اال  11متراا  كلاب  امد   اناايخ
أم تج  اا م   راارم المساايئلح اااد  مترفااي  لاار اسااتا ل الج ائااخح سااما  ماا  تير ااا اميختااع

مأبا ا  سامى المتراأل الامطته  د 4991جم   اا  14خته  لاى خت اا متراأل مطتاه كاه 
أكخ ااال  44لااااايخ  ساااط أل مالاااكي  رااارر م يماااع  ممجااات المخسااامد الااام اخي البااايرخ كاااه 

 ةمي   ه:   1د4991
 : مب را ا راخش الليما:4 الميرش

 الليما مكخع اام . تتةم  كخع المماخر ال ،خ اح كخع المماخر
 رائخش ال رم مالرفظ: :1الميرش 

تتةاااام  مباااا را ال راااام مالرفااااظ كااااه مااااي ت اااال التاااايخ ذح مباااا را ال راااام مالرفااااظ كااااه 
 الرةيخات ممب را المف خ مالتخم د رافل مفيخت المف خ.

 رائخش التت، ط مالتما  :: 11الميرش 
التت،اااااا ط تتةااااام  مباااااا را ااخ،اااااا أل مالمةت ااااااا ممبااااا را مف ااااااخ الباااااامخ ممباااااا را 

مالتساا  خح م ااامد  تساا  خ المترااأل ماار خ المترااأل مهاام المسااعمل اامل ك مااي  فااص ساا خ 
 اللمل كه المعسسا كه ةل الم ير   مالم يد.

           مدينة:الموقع المتحف ب - 2
تظاااخا لةااام  متراااأل ساااط أل  تاااه فب باااي ل ةااام  مترفااايح تاااد مخااااايش الةا اااخ مااا  

تلاااي مساااط المر تاااا  ل ااارا اااا  ةمةاااي  المخةااا  ال،اااخمط ال  ماااا  تجاااي م كااايفت خ لاااع مم 
التجيخيح م تم    س ملا المبمل  ل ع  يلتس ا ل  ماخ أم اللميل أتفس دح مهام تخ ات ما  

) الرميمايت الخمميت اا ( ماا   الفاماخش  أهد مليلد المر تا ةيلمسجر اللت ا  مرر ااا خكامكه
 مرر اا اام خ ا ر الايرخ.

 رااارم ماااا  الج ااااا ال،ااااخت ا ماااااخ المال ااااا مالاطاااايع اللسااااةخي ال ااااكا  تفباااا  مي ااااا  
المترااأل طخ اا  ماا رمتح مماا  ال،ااميل راخ الاايكااا مكتاار  ال ةاايتح مماا  الغااخت رر اااا 
التساا  اح مهااه ا ااى أخةاا ا الممتااع اااااخي لمر تااا ساا ت ف س م راارم ماا  الجتاامت المساا ا 

 (.      16فطط ) اتظخ الم 2ال  ريح  ي،يتمخ ممخة  ال خ ر.

                                                           
 .4991الجخ رش الخسم ا ل جم مخ ا الج ائخ ا الر ماخاط اح  - 1
 .   11ح ص 1111االتبيل مالاايكاح مر تا سط أل ممليلم ي التيخ ف اح مط لا ف ألح سط ألح  وزارة - 2
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 1: موقع متحف سطيف في المدينة14مخطط رقم 

 
 
 
 

                                                           
 .46ص  مخجع سي  حرل ل المترأل المطته  سط ألح س  د اتي ح  - 1
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   :تهعمار  – 3
د  64 تخ اااع المتراااأل ا اااى مسااايرا تةاااير تةااام  مخ لاااا ال،اااةل ر ااام   اااع طمل اااي 

مرف اااع ا ااايخش اااا  ا ااااا أ ااامات مااا   حض التظاااخ اااا  الرر اااااغاااد مهاااكا   61ماخةااا ي 
 ا  . ا س يت م  رر ر كم مبخ  االمت مدح كتا ال يت اامسط مت ي كاط  س اع

تتةام  امايخش المترااأل ما  اا م طما اا  مت اي الطاي   ااخةااهح الاكي  ةاد تياااا 
المتماجاااارش ا ااااى  ساااايخ الماااارفل م ي،ااااخشح  اي   ااااي ة،ااااب جم اااال المتظااااخ ل  ااااع  االسااااتا يل

ال طيتاايت متااكاةخ الاارفملح م جيت ااع تياااا االتتظاايخ لت   ااي فمااس تيااايت ل لااخض خت اات 
 .1تخت  ي ةخمتملمج يح مأخمتا فببت ل فس فسي ك  ي الملخمةيت 

  تمي  رتمي الطي   الل مي ا ى مةيتت ال  ئا ا راخ ا متياا االجتمياايت متيااا 
اللخض المعتتا ااملاى متتف  اع أخ اع أخمتاا م اات ك  اي فا ائ  جراخ اا ل لاخضح  تمساط 

ا ااى  هااكا الطااي   باار  مخ ااعح تطاال ماا  ف لااع ا ااى الطااي   ااخةااه الااكي  رتاامي
  .الاياا الفيمسا المفببا ل فس فسي 

ما  طخ   س د بغ خ  يلاخت م  تياا التامر تبال  لاى الطاي   ترات ااخةاه 
الكي  ع تيري  لمل ا ى فرما ال ماخ مالممظف   مكاه تفاس المتات  لت اخ تيااا ااخض 
لاا لض اارمات التا  ر ااا متمالاات لاا لض المجسااميت ماا  الترااأل الممجاامرش كااه مترااأل ا 

خا الفختسهح ةمي  رتامي هاكا الطاي   ا اى تيااا ل مريةاخات مةاكا مف اخ ل تبام خ ال مك
الفمتااامالخاكه مالترمااا ض لألكااا د مسااارت البااامخ مفباااص جااا  ا متاااع ةمف اااخ ل تاااخم د 
مج ااااا   ااااا ج  ش مأرمات ممريل ااااال ة م يئ ااااااح الساااااتلميل ي كاااااه  بااااا ل مرفاااااظ التراااااأل 

فاظ ال ااى اااخ اا ال اخ م ماسطا خما  مجايمخ ل مف اخ تبال  لاى المفا   المفباص لر
 الملخمةا.

م مجااار كاااه تفاااس الطاااي   مبااا را المسااايئل الليماااا ل متراااألح م مت اااي تااامك خ ةااال 
اااد المةت ااا التااه  الط  اايت ل لماايل سااما  ا راخ ااا أم الفيبااا  يلمتي ااا مالتتظ ااأل...الذح

ترتاامي ا ااى ةتاات متتماااا مةا ااخش م لااض المجاا ت مالجخائاار  اايل غت   اللخ  ااا مالفختساا ا 
ت ا   ي ةتات التايخ ذ ما اد اناايخح مهاه مفبباا لجم اع ،اخائا المجتماع مطا ت  غ 

                                                           

ايخ مالمر ط جيملا يته م يطاح المترأل المطته لاايخ  سط ألح مكةخش لت ل ، يرش الميجست خ كه ا د انالتج - 1
 .48ح ص 1141ت مسي ح 
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الساااتا الايلااااا اااايتمي ر ااام  تفخطااام  كاااه المةت اااا ل مطيللاااا كاااه الممساااد الرخاساااهح ةماااي 
 تجيمخ المةت ا تياا اللخض المعتتا الايت ا.

ةماااي كاااتا  ااايت  ااايلاخت مااا  المف اااخ  اااعري  لاااى الاااخما  الاااكي اخةااات ك اااع  لاااض 
 لتميا ااال ماااا  الجااا س مااااارش تطاااع ماااا  الفس فساااي  كات أ،ااااةيل هترسااا ا مت يت ااااا الامالااات

مأفااخر ترماال ةتي اايت الت ت اااح ما ااخ هااكا الااخما  تباال  لااى رر اااا المترااأل التااه تلت ااخ 
 ماي ا مترأل كه ال اما  الط ا  أريطات  ايلم تى ما  ج يتاع ال،اميل ا مالغخ  اا مالجتم  اا 

اخ اااح مت ااي اااماارش مالت جااي  متيت،اايت كات مهااه رائمااا االفةااخاخ مترتاامي ا ااى  اي ااي أ
مت ي هخمس ما لع سايتمخ  مأفاخر تطاع كس فسايئ ا ما   نل اةتي يت مخسمميت جتيئ  ا 

 1.تكخ ا د الته أجخ ت  يلمتطااح مهه ة  ي لمريت 4989الرفخ يت 
 :هأقسام - 4

  تاسد المترأل المطته لألايخ  سط أل  لى ارش أتسيد هه ةيلتيله: 
 ( 18) اتظخ البمخش ختد  :مدخل المتحف - 1 - 4

  اارأ  رر اااا بااغ خش ماا  الج تاا   ال متااى مال سااخر   تاات  مااركل   رااخ      لاامرا  
د مممخ بغ خ كه المسطح خت ات ك اع أامارش  ت جيت اي  44 لى الل ر اللاميته كه الاخ  

 ح متمايل اسر  لمر ل فتخش الخمميت ا.  ج ت   ا ماالةمخت
مات   مساااف  ح أراارهمي ا ااى ال ساايخ مةاالت ك ااع اخ ااا مهااه  ااعري هااكا الممااخ لااخ 

ا اايخش ااا  مةاافا ل م اايم فيبااا  يلرمي ااا المرت ااا اسااتلم ت فاا ل الفتااخش االسااتلميخ ا 
ح أمااي الااخما  اا ماا  كمةاالت ت تكخ ااا لخل اا   اماايخسا مساايتمخ ات،ااييمت د 4196 ساتا

   فتااااخش االسااااتلميخ اك ااااع اخ ااااا اسااااتلم ت لرماااال الماااامتى أاتااااي  الممةاااات الجتاااايئ ي تلاااامر ل
   .التي لا لمال ا سط أل ج  ت م    ر ا ا   ا يسا

 :قاعات العرض - 2 - 4
اح هااكا التمااايل التباافه ماا  الخفاايد  تفااتا ال اايت لتاارفل المترااأل  اي  تااي ا جاام ت خ

ا الاااكي  جااام ت خ د كاااه ةاااماره مر تاااا ساااط أل  مل ااار ا 4919اا ااا ض أةت،اااأل اااايد 
م لت اااخ اجااام ت خا  لاااع انل اااا اتااار  ا تس ا تاااه كااامكشمي الااات أاااايخم رتاااى ان   مر تاااا مااام 

لاااع الخاااار  الخمماااي ح تار ساااع مساااتمر مااا  ا لاااع ا الخ ااااه ا  مسا  لاااع السااامي  مالةااام  ما 
                                                           

 .44ص  مخجع سي  حالتجيته م يطاح  -1
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مال ااخ ح ماام ع الف ااخات كاام  ااخض مراايمه المر تااا اتاار الخممااي ح مةااي  متخ ااع ا اااى 
 ار ة  اخش ي ات لاع ملا ار كاه ةال المار  ا كخ ا اا الخمميت اا م ت حكاه خمماي لاخش الةي تم 

مكفماااح مهاام بااتع مر ااه خمماايته كم التاا ا خ ا الخ اااه م  ااخ  تطاامخ كاا  الفتااخش الار مااا 
 .( 18ختد مفطط اتظخ ال ) 1.مخ مي ترت    ري تريت  خ خي

 قاعة ما قبل التاري : - 1 – 2 - 4
الج ااا ال متااى متةااد ترااأل أاخ ااا  لةاا ي  لاامر ل اا م  الج ملاامجه اامل  كااه تمجاار

سترايت )الخفم يت( مأفاخر تلامر ل ا م  الج ملامجه الخا اع را   ظ امخ ا تساي  مال الم
 أي كتخش مي ت ل التيخ ذح ال اي ي الر مات ا ماارمات الرجخ اح م تاسد هكا ااف خ  لى:

 م  ام  ساتا  1: م متار  مت اي ما  العصر الحجري القةديم األسةفلا المتوسةط والمتة خر
 رجيخش الم،ظيش. أالأل ستا م سمى  مخر ا ال 41رتى 

 أالأل ساتا م سامى  مخر اا الرجايخش  1أالأل رتاى  41: ما  العصر الحجري الحةديث
 المباملا:

مةل ماي هام ملاخمض كاه هاكم الايااا تماال كاه مساترايت مأرمات رجخ اا مأرمات 
اح ااااخ ا   ااي  اااخ الرفخ اايت أجخ اات كااه متطاتااه ااا   الرااتش مم لاام  مأفااخر م اااظ

ريساااه الخمااال مالاااال مم،اااتا  كاااه أماااية  أفاااخر ماااال تااارمت ل متراااأل ة  ااااح اااااخ ا   اااي
 *اللطيخ م خت مبطفى.

 ** مجاار ا ااى الراايئط اامل ل اياااا ف اتتااي   جيج تااي  اخةاات ك  مااي المسااترايت
مهكم اا،ةيل الر مات ا ملظم ي اتراخ م لةا ي ماي  ا ال  لا ش كاه المساتتاليت مال رايخ 

 ريل ي.
 
 
 

                                                           
 .44ص التجيته م يطاح مخجع سي  ح  - 1
   ي.م خت مبطفى: متطاتي  تي لتي  لمال ا سط أل تالي  كه ةمار   م،تا اللطيخ -* 
مف امد المساترايت: هاه ا اايخش اا  تجماع ااارش  اي اي ر مات اا ال كايخ ااا  رخ اا أم  خ اا تتاااخض  لار المامت للاارش  - **

امامل متيف ا ت   ي ام  ا الرك  رافل التسخ  يت ماتط   ام  ا الترجخح تتمال ا ى ال،ةل التايلهح الجا   الخفامي 
 ك ه الته تترمل  فلل اللمامل الم ئما  متترجخ رافل التخس يت.ل ر ما   تراخح أمي ااج ا  الب  ا )الامتلا( 
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 1يف: مخطط قاعات متحف سط15مخطط رقم 

 :الخزانة األولى -
ترتاامي ا ااى ر ماتاايت الكايخ ااا  رخ ااا مااال خأساا يت ااخجاال مبااف ريت الغ بااد 

د ماااااخ ا   اااي كاااه ريساااه 4991مملااار يت ااخجااال مالخفم ااايتح رف ااات ل متراااأل ساااتا 
الااااااا م  الج ملااااااامجه اامل  ***اcambrienالخمااااااال مهاااااااه تلااااااامر لفتاااااااخش الةم اااااااخيا

Paléozoïque.**** 
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 :ةالخزانة الناني -

ترتااامي ةاااكلب ا اااى الخفم ااايتح ملم ااايت الجااامأل ماةااار يت ااخجااالح تلااامر لفتاااخش 
ل  م  الج ملامجه اامل مت اي المخجيت ايت الخ يا اا ما   *****Ordovicienااخرمك سه 

ت ي ااا الاا م   ******Périmienكباا  ا متاخةاااح مفباا  يت ااخجاال تلاامر لفتااخش ال خمااه 
( مالتااه تلاار جاار هيمااا    الج ملاامجه الااايتهالاا م الج ملاامجه اامل ماةاار يت ااخجاال )

ماا  ر اام تتاامع تماتل ااي التااه اليل ااي مااي تف اار كااه الت خ فاايت الج ملمج ااا لةاا  الةا ااخ مت ااي 
 .1اتراخ

 :مكه مسط الاياا م ات أخ ع ف ائ   جيج ا أفخر
ااملى تمجر  اي ي اظيد ر ماتيت اةت،فت أاتي  الرفخ يت التاه أجخ ات الف اتا كه 

تلامر ل لباخ الرجاخي الاار د ح د 4918د م  4919لفتخش الممتارش  ا   ساتا  م لم  كه ا
مأرمات باا ر ح ( مةاامت أرمات ماا  الرجااخ الة سااه المجااع الاااايكه الافبااه المتاا فخ )

 ( خ مااااي ةيتاااات تسااااتلمل ل باااا ر ) مباااااملاح كاااا س مباااااملا ةخ اااايت ماااا  الرجااااخ الخماااال
 ممتاع م لام  كاه الفتاخش  مأرمات الطرا  تلامر ل لباخ الرجاخي الاار د المتا فخح اةت،افت

د م اخت مباطفى مالاال  4919د مم،اتا اللطايخ ساتا  4918م د  4919مي    ساتته 
 .2د 4964ستا 

      لامر ل لباخ الرجاخي الاار د المتا فخ أمي الف اتا الايت اا كتتةام  مجممااا أرمات ت
( هاااكم اارمات اخةااات  تس سااال  متاااه اااااخ ا   اااي  ممتاااع  المجاااع الااااايكه الافباااه )

 .د 4918 م د 4919م  كه الفتخش مي ستته م ل

                                                           
م  اام  سااتا مالتااه ةاااخت ك  ااي أتااماع الخفم اايت مظ اامخ أتااماع  111 لااى  611مهااه الفتااخش الممتاارش مااي  اا    - *****

 جر رش م  البفمخ مالخمل مالط  .   
 م  م  ستا مهه حفخ كتخات ال م  الج ملمجه اامل.    111 لى  118مهه الفتخش مي      - ******

 .41خجع سي  ح ص التجيته م يطاح م 1-

 .49تفسعح ص  - 2
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  تمااي ترتاامي الف اتااا الايلاااا ا ااى مجمماااا ة  ااخش ماا  اارمات الرجخ ااا الباامات ا 
تم اااااايت مااااااع ،ااااااظي ي أمل ااااااا تباااااا  تح كات الظ ااااااخ المجتاااااارل مكات الظ ااااااخ المسااااااتا د 

 1.متب  ت كات الر   ممرةيت مفت فا
جخ اا ما  الباما  ا ايخش اا  كه ر   اخض  يلف اتا ال جيج ا الخا لاا باتياا ر

مرةاايت رائخ ااا ال،ااةل مخعمس كات اللتاا  متباايل كات الظ ااخ ممرتاايت ت م اااح مةااكا 
اح مخ مي بتل ي ا تسي  ال رائه ما  اللظايد الر مات اا  لار تجخ ار أم أةال م بتياا اظ

ممايتت ممرةيت تلمر ة  ي  لى اللبخ الرجخي الار د المت فخح ااخ ا اى ةال   لرم ي
م د  4919ات كاااه ممتااااع م لااام  كااااه الرفخ اااا التااااه أجخ ااات مااااي  ااا   سااااتته هاااكم اارم 
 د. 4918

مكااااه الف اتااااا ال جيج ااااا ا ااااى الراااايئط الااااايته اخةاااات  اي ااااي تلاااامر لفتااااخش اللبااااخ 
 ح متما ات كاه تاخ  اامخ ات ا .4964الرجخي الار د ااسفل اةت،فت  ل   الرتش اايد 

م اي ااااي تااااخت    حAntilopeح متااااخت   لةاااا ه Bosprémigenius م اااامص  خم ج ت اااامس
م اي اااي  Petits Rongeursم اي اااي اظااايد متةت اااا لااااماخض باااغ خش  Bovideل اخ اااا 

 Mammifères.2اظ ما مج أش لار  يت 
كااه تفااس الف اتااا تمجاار  اي ااي لااا لض البااتيايت الرجخ ااا مربااى م،ااظيش م،ااا ع 

 .Shopperةخم ا ال،ةل مربى م،ظيش ،م خ 
ماجرش كه حفخ الاياا جسار ك  اي تمامكت لطخ ااا مكه الف اتا الجراخ ا ااف خش المت 

التخ  اااع ا اااى ممتاااع أااااخي  ماااي ت ااال التااايخ ذ ل تلاااخأل ال ائاااخ ا اااى طخ ااااا اتجاااي  الرفخ اااا 
 ماستفخات ال اي ي اااخ ا مت ي.

 قاعة اآلنار القديمة: - 2 – 2 - 4
ت ه تيااا ماي ت ال التايخ ذ م ي،اخش تيااا الفا  الخممايتهح مهاه أة اخ تيااا  ايلمترأل 

ا ال ت تااهح اخةاات ك  اي ةاال الترااأل اااخ ااا التااه تلاامر  لااى  Lهاه ا ااى ،ااةل رااخألا م 
الفتاخش الخمميت اا مال   تط اااح مالتاه تااد الربامل ا   اي  اااخ الرفخ ايت التااه أجخ ات فاا ل 

                                                           
 .49التجيته م يطاح مخجع سي  ح ص  - 1
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ا  سا ت ف س ا د  يلمر تاا الار ماا 4916د م  4944د مالفتخش الممترش  ا   ساتته  4989
 تكةخ:مم      الترأل الملخمةا ك  ي 

ماج تاا   ا ااى الراايئط اا ماا  اخةاات ك  ااي مبااي  ا   ت ااا خمميت ااا اةت،اافت كااه 
الما اااخش ال،اااخت ا مأفاااخر كاااه المل ااارح باااتلت   ،اااةيل اااارش مل اااي ماااا ض مكتراااا لختااايخش 

 .متةد خسمميت متتماا ممتلررش مت ي م تملمج ا ماايئر ا
كاه بارم   مكه ف ائ   جيج اا تااع مساط الاياااح اخةات أماتاه كفيخ ااح تتماال

مأط اااي  مااا  الففااايخ الساااج  ه الفااايتا مةاااكا مااا  الففااايخ المر اااهح اةت،ااافت ملظم اااي كاااه 
د مخساد ا اى  لةا ي 4944د م 4989الما خش ال،خت ا الخمميت ا كه الفتاخش ماي  ا   ساتا 

أ،ةيل ر مات ا تمال الاخا   ح م  تت  خسمميت خ مي ل اي ا تاا  ياتاايرات ا لاع سايتمخ  
 1.جتيئ ي استلم ت ة  ي ة ايم

كاااه  رااارر هاااكم الفااا ائ  ال جيج اااا   فااات االتت ااايم مغطاااس اساااترميد لخةااا عح مااا  
الففيخ المر ه مخةيايت ا ى ،اةل ط امخح خ ماي لتةام  ا اى ،اةل لل اا طفال باغ خ 

مةااكلب  حماراار ( متتماااا كات مااا ض ) جااخات بااغ خش مل ااي مجمماااا ماا  أةااما  ترجاام 
 أم ااتي .ر مار جخاخ بغ خش م  كفيخ مر ه مسج ه كات ما ض

م لةاااا ي  حةمااااي  جاااارخ أ  تااااكةخ مجاااامر جااااخات ة  ااااخش الرجااااد كات مااااا ض مكمهااااا
اساتلم  ي ساةي   حمي الت أالط ت ي ممجمرش اخةت رافل الاياا م ا   الفا ائ  ال جيج اا

مل ي تتم  رائخي كاه الاياارش خ ماي لغاخض تباف ا  حالمر تا حتكاب لرفظ الر مت مالسمائل
متتاخب كمهاا  حرفمظاح  ارك  تباف ي أم ة  اي ترات ااخضمي ت اى م  ،مائت الممار الم

الجااااخش  اااايخ ش ا ااااى سااااطا ااخض ل سااااتلميلح م لااااض الجااااخات اسااااتلم ت كااااه الما ااااخش 
 2.ه  لض اار ي كالخمميت ا ا ى ،ةل تما  ت بغ خش لتغط ا الجام 

كه  ررر الف ائ  الجراخ ا اخةت فمسا أفتيد م  الففيخ تلمر ل فتخش الخمميت اا 
د  ممتااااااع  4944 د م 4989 ا أةت،اااااافت فاااااا ل الرفخ اااااايت المتظمااااااا مااااااي    المساااااا ر

ماخةات  حته   ي م  ممتاع جم  ااح مخ ماي ةيتات مظ فت اي  راخ ااست ف س مةكلب أفخر أ
                                                           

 -   مب يري   ت ي ممي هم ملخمض  اتبخ ا ى أهاد التمايكت تفير اي لماي  141 رمي المترأل اررا ة  خا مت ي  فم
 هم مةسمخ أم م،مم.
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مل ااي  لااض الات تاايت الففيخ ااا ا ااى أ،ااةيل حرم ااا خ مااي اسااتلم ت ل مااي  أم التاا       ااي 
   اح مأفااخر  رفااظ ك  ااي ماامار ساايئ ااااامت اتاار رر ااا خأساا ي مماا  الج تاا   كااه اتاا  الات تاا

أم  مااا  تمااامكت أبااا ه مباااخي ك( تيل  اااي خري  الباااتع تمااااي مااايح أفااا اطاااخ...  لاااذ )
 1.تخطيجهح استلم ت ة ايم جتيئ ي

مكاااه ف اتاااا  جيج اااا أفاااخر لاااتفس الرفخ ااايت اااخ اااا اخةااات أماتاااه مااا  الففااايخ 
كاااه ،اااةل  الساااج  ه مسااا ره مم ااايفخ مااا  الففااايخ المر اااهح ممااا    ااات د م فاااخش مجساااما

متلت ااخ هااكم الترفااا كخ اارش ماا  تير ااا ال،ااةلح مفيباا ت ي اايئر ااا   لااير ااخمال  ح تي ااا
 ال،خ خش ا  الم ت.

مكه ف اتا جراخ ا ممال ا اخةت  لاض التميا ال ما  المخماخح اةت،افت كاه الفتاخش 
(ح اساتلم ت ةرايماا ملميخ اا مكت اا )ال فخكاا(  مامتس د   ته كامكش ) 4919 - 4914
 2.ا حل ا الرت مالجميل ك تمس ا ةتمايل

م لااض  حما ااى أخةاا ا الاياااا  مجاار تمااايل لمخاهاا  بااغ خ كااه ه ئااا ج اامس  فةااخ
التميا ااال لتساااي    اااايد تظ اااخ ات ااايت كسااايتت    مةاااملح اةت،ااافت كاااه راااه المل ااارح ةماااي 

خ ماااي تاااد باااتل ي كاااه رةاااية    حااااخض اااارر مااا  المطاااير  أال   اااي مااا  الرجاااخ الة ساااه
ةيتااات تاااامد  باااتياا هاااكا التااامع مااا  الملااارات كات االساااتلميل المر تاااا الخمميت اااا التاااه 

 ال ممه.
ةمي اخةت ا ى  لض جرخا  الايااا  لاض التماكاك كات ال فايخأل ال ترسا ا ما  

د  4989الرجاااخ الة ساااه اا ااا ض اةت،ااافت كاااه  اي اااي ال  ااامت الخمميت اااا ماااي  ااا   ساااتته 
   .د4944م

ةيل مااتاماع مت اي الف ر اا ك اه أرمات مفت فاا اا،ا حمك مي  فاص ال اي اي الرر ر اا
مأفاااخر ةيتااات تساااتلمل ة تفااايلح ممفيبااال لأل ااامات مأسااا را تلااامر ة  اااي ل فتاااخش الخمميت اااا 

  .3ألد كه فخ ا  لامت الماتلا كه ةماره مر تا سط  4914اةت،فت ستا 
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ر اام بااتلت متااع اللر اار  حأهم ااا  يلغااا اتاار الخممااي  اتأمااي ال خمتاا  ك اام ماايرش ك
مر ااااااااااه مأرمات ل  فخكااااااااااا  حممفيباااااااااال لأل اااااااااامات ح  ااااااااااتاتماااااااااا  اارمات ةمسيساااااااااا ب ل 

ح خ ماي اساتلم ت للةاس ةام  المباي  ا Amuletteمأفخر تمال ،اليئخ ر ت اا  مرايئدح
 الملتى اللايئري ل كم الترفا ةينته:م 

 د ال رائ اا اتا الاتااير الرخأل اامل مااف خ م  ال غاا ا الخ ا اا ا ألفاي ا ما أمم ااي
مهااكا مااي  تااخجد ملتااى الرااخك   اامل  حا د ل ر اايش  لاار الماامتاتاار مالرت ااد مماامت د مخجاام 

 .مااف خ
ا أي الباااااااا  ت أت  P مالخماااااااا  ا حأي أ  االااااااااأل مال ااااااااي  تلتااااااااه اامل مااف ااااااااخ

 1.المس ا
أفاااكت فااا ل رفخ ااايت  حةماااي ااااخض كاااه الايااااا بااامخش ا ااايخش اااا  متظاااخ أمااايمه

تح ماطلع ما مح ساافع ( لا خ بتع ا ى خرد م  التخا مجسد ) الما خش ال،خت ا متممكت
  2.تم  انجخ كم اترراخ   مت خ  ك ع تتيش  خاتا الفمخ مرخ  اامما

مالتااه تتمااال  حمكااه الماج ااا الممال ااا أفااكت ا تاايت ماا  لاااى الممتااع الساايلأل الااكةخ
مةاكا  حة ف اا الارك  مأماته م  الففيخ المر ه تمره  حكه جميجد مه ةل اظمه  تسي 

   3.ي ل م تة ف ا مةع ااايم الجتيئ  
متاااماخ خ مفت فاااا مااا  مااايرش  أماتاااهكاااه ف اتاااا ريئط اااا أفاااخر اخةااات ا تاااا مااا  م 

ر ااام اساااتلم ت كاااه اااارش م ااايد  ال جااايت الاااكي ةاااي  لاااع رمخا هيماااي كاااه الفتاااخش الخمميت ااااح
 اااا    ( مم تم ااااا اةت،اااافت ة  ااااي كااااه ساااا ت ف س مااااي التلطااااخ لألالااااخاض الط  ااااا مل   تااااا )

 د. 4944د م 4918
ا اخةات الباتياا اللظم ااح متما ات كاه  لاض اارمات مكه حفخ ف اتاا  جيج ا
أم لمسب الا يت ما  خ ل ف يطاح تتمساط هاكم المجممااا أرار   مت ي ر ي  س لتا  ت ال،لخ

الاار ي  س خأسااع م اا س  يلااكهتح ةمااي ترتاامي هااكم المجمماااا اللظم ااا ا ااى أرمات ل لاات 

                                                           
 .41ص مخجع سي  ح اتي  س  دح  - 1
 .16ح مخجع سي  ح ص التجيته م يطا - 2
 .18تفسعح ص  - 3



 تاريخ وعمارة متحفا سريتا وسطيف ومقتنياهتما األثرية                                    الفصل الثاين 
 

85 

مظ فاااا هاااكم  اد متلااامر ل فتاااخش الخمميت ااا 4944 د م 4918اةت،ااافت ة  اااي  ساااط أل  ااا   
 اارمات ال  تا مالتخك ع.

 قاعة الفن اإلسالمي: - 3 – 2 - 4
تتفاااخر هاااكم الايااااا  حم ي،اااخش  لااار الايااااا الخمميت اااا تساااتا  تي تيااااا الفااا  ا سااا مه

 .تتمال كه كفيخ كيطمه كم  فيخأل هترس ا مت يت ا   مجممايت أاخ ا متتماا
د  4916 د م 4944 تته ااا   سااا تاااد اةت،ااايك ي فااا ل الرفخ ااايت التاااه أجخ ااات ماااي

ةااأل  لااى كلااب مجمماااا ماا  الترااأل التااه أ ممتااع الا لااا ال   تط ااا  اايلره ا ساا مهح 
متتماال  ح( د 4949 أكخ ال 41 ممتع مباتأل رمل اي كاه اايد اةت،فت  ا لا  ته رمير )

مالجاااااص المتاااااامش  ةتي ااااايت ةمك ااااااح  حكاااااه الففااااايخ المط اااااه الم فاااااخأل هترسااااا ي مت يت اااااي
ةيتت ت    جرخا  مرخات مسجر تبخ المتايخح ةماي ترتامي هاكم  ال  طيت الف ك ا الته

الاياااا ا ااى اتيبااخ ملميخ ااا مااال أاماارش مبااتماا ماا  الربااى مت جااي  ماا  الرجااخ 
 1.الة سه مالمخمخ

  شه جاااخات م  تاااا   فااايخأل مخسااامما ممرااا  متتماااال مجممااااا الففااايخ الفااايطمه كااا
 2.ائ اكمار الغم  الففيخ المر ه المرمه استلم ت لرفظ متف    الم محماته
ةااأل  لااى كلاااب تطااع مااا  جااخش ة  اااخش   تاات   فااايخأل ةتي  ااا تلااامر ل اااخ  اللي،اااخ أ

 الم  ري.
رم  أ   فمتتي كةخ الففيخ المرمه الكي  لامر لاتفس الفتاخشح مجاخات باغ خش م  تاا 

مجااخات أفااخر  طاا   ،اافيأل  ح اايل م  ال تااه الااايتد ماا اا ضح ل ااي مااا ض ل،ااخت الساامائل
بااغ خش كات مااا ض م خ اا ح مأتاارال ماا  الففاايخ المر ااه  طاا    ملاام  أفةااخ ل ااي كمهااا

 تهح ممجمماا مبي  ا   ت ا كات ماا ض مارار متايت باغ خ ما  الخفايد ممطرتاا ما  
 3.ة  ي كه تفس الرهاةت،فت الة س اا  ض 

مم  الا لا الرمير ا ج ت امامر  ل امم تايت ما  الرباى المتاامش مالمخسامدح أفاك 
     الملماايخي ا اايخش ااا  ماختبايت ماا  المخمااخح أفااكت ما  تبااخ المتاايخ ماتيبااخ ل تا

                                                           
 . 41اتي  ) س  د (ح مخجع سي  ح ص  - 1
 .18التجيته م يطاح مخجع سي  ح ص  - 2
 .14تفسعح ص  - 3
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ماا  الاباامخ مالمساايجر مالم اايته الفاايفخش مأ،ااةيل هترساا ا تلاامر ل فتااخش الرمير ااا مأخفاات 
  يلاخ  الريري ا،خ م  ري.

ةماااي ااااخض كاااه الايااااا أخ لاااا ت جاااي    تااات   اااي أخةاااي  الاياااااح تااايت مااا  الخفااايد 
 1.متامش   فيخأل  س طاالمتامش   فيخأل ت يت ا مأفخر م  الرجخ ال

خساامت تراات  حمتطااع ماا  الففاايخ الرماايري كات أ،ااةيل ت يت ااا مهترساا ا مر مات ااا
طااا   أ ااا ض ،ااافيأل مأفاااخر خسااامت كااام  طااا   أ ااا ضح ممباااي  ا   ت اااا مااا  الففااايخ 
المرماااه مالم ااام  ل اااي اتااا  طم ااال اساااتلم ت لختااايخش متلااامر ة  اااي ل ااااخ  الرااايري ا،اااخ 

 2.الم  ري
مرااااا  ش  حمت اااااي الةتي  اااااا مالر مات اااااا حفااااايخأل مفت فااااااممااااا  الفااااا أل تطاااااع كات    

تجاامدح مامتاايت مما ااايت(  مأفااخر كات أ،ااةيل هترساا ا )ح ممخساامما كاام  طاا   أ اا ض
 3.ا يخش ا    طيت استلم ت لت     ااخة ا مالجرخا  )أكيخ  (

أمااي الخفاايد ااساامر كلخةاات متااع ا تااا تا،اات ا   ااي ةتي اايت ةمك اااح ةمااي اخةاات 
مال فاايخأل الةتي  ااا مااال ا طاايخ المةتاامت  اايلفط  حد ا ااى ،ااةل ر ااما تاايكمخش ماا  الخفااي

 (. استلمل الخفيد لت      ع الابمخ الةمكه الملخمض ريل ي  يلاياا )
كاه متايكمخش ما  الرجاخ  حمأفاخر مط  اا  يافةاخ حمتمل ا ما  الجاص لتماايل أسار

اي    تات مسا  حمتمجر خسامميت جبا ا كات  فايخأل ةتي  اا ةمك اا ،ةل أسر كمع مفتمل
 4.  ي جرخا  المريخ ت مالابمخ

ماخض أ ةي تممكجي لمرخات اةت،أل  ابخ المتيخ  يلا لا الرمير ا  اخ رفخ ايت 
                                                                         دح  ع تسي  ا تخحت ا ةتت تب ي  يلفط الةمكه مهم ةينته: 4941
م لااض  ا   سااد ه الااخرم  الااخر د مباا ى ه ا ااى ساا رتي مرماارا ال الااع  ال ه 

 ان يت م  سمخش ال اخش.
 قاعة المسكوكات: - 4 – 2 – 4

                                                           
 . 14ح ص مخجع سي  التجيته م يطاح  - 1
  . 14ح ص فسعت - 2
 .14ص ح 4916مر  متراخشح ر .   تي،خح   مخم  ا )خ، ر(: - 3
 .14ح ص تفسع - 4
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 تلت ااخ التااامر مااايئ  أسيساا ا كااه تسااج ل الراامارمح مالتا  اايت الس يساا ا مالتيخ ف ااا
م يلتااايله ك اااه مخجلاااي هيماااي مترتااامي الايااااا المفبباااا ل اااي كاااه المتراااأل ا اااى اااا م 

يت ماااااا  السااااااةا تتتماااااه لفتااااااخات تيخ ف ااااااا مفت فاااااا مهااااااه التمم ر ااااااا مالخمميت ااااااا مجمماااااا
ما ساا م ا. اخةااات رافااال ماج اايت  جيج اااا مفااا ائ  جراخ اااا رساات الفتاااخش التاااه تلااامر 
 ل  اي ممباا ت  لااى المترااأل ااا  طخ اا  الرفخ اايت المتظمااا ماالةت،اايكيت اللفم ااا مه اايت 

كتاااايت تتراااارم ااااا  السااااةا المااااماطت   م مجاااار كااااه الاياااااا باااامخ لاااا لض اللماااا ت مال
 الخمميت ا مالتمم ر ا مأفخر تتررم ا  السةا متيخ ف ي.

 مجموعة السكة النوميدية: -أ 
تار ا م  ممار مفت فا مت ي ال خمت ح التريس مالخبايص مالفةاا ال اطعالاخةت 

مترمل ا ى المجع بمخ م مب مرةايد ت اب الفتاخش  حأال   ت ي تلمر لرةد ميس ت سي مأرفيرم
(  التف ااا ساام دح مكااه الظ ااخ خماام  لر ماتاايت مفيبااا الربااي  أم الت يتاايت )ةااخ ت  ي

 ةتي يت خم  ا تر ما لألرخأل ااملى اسمي  الم مب.أم 
 مجموعة السكة القديمة -ب 

د مما  ساتا  4944د  لاى  4989جملت ما  الرفخ ايت المتجا ش فا ل الفتاخش ما  
خش ال،خت ا مره المل ر مالا لاا دح م  مماتع ارش مأهم ي الما  4916د  لى ستا  4944

مبااتماا ماا  ماايرش ال خمتاا   مهااه خش مم مااا اااررا متتمااايحال   تط اااح مهااه مجمماااا ة  اا
م لامر ت خ ف ااي ماا  الاااخ  اامل ماا  ري رتااى ت ي اا الاااخ  الفاايمس ماا  ريح ةمااي ت،اا خ 

  لى مجمر مجمماا جر هيما ممتتماا كه المف  .
 مجموعة السكة اإلسالمية: -ج 

د  4941كه ملظم ي ل فتخش الممرر اح جملت م  الرفخ ا الته أجخ ات ساتا تلمر 
مر تايخ  لامر ل رةاد  حكه ت لا  ته رمير مت ي تسلا رتيت خ كه  ا لف في  الرملا الممرر ا

مارارش  خجع  لى رةد الف  فا الم ري    تممخت ماي ااراتكلرفبهح أمي الرخاهد الفة ا ا
اتتتااي  اميت ااا تطااع كه  ااا تلاامر ل فتااخش المخ ت ااا ماا  . متااد ل ف  فااا ا اار المااعم   اا  ا ااه

 1.ما م تطع كه  ا س طيته تلمر ل فتخش اللاميت ا حد 46 د م 41الاخ  

                                                           
ح ص 1111 ا: مجممااا السااةا لمتراأل ساط أل ا التمم ر اااح الار مااح ا سا م ا اح رم  تي،ااخح رف األ ه ،اي - 1

14 . 
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 قاعة الفسيفساء: - 5 – 2 - 4
هاااااه ا ااااايخش اااااا  تيااااااا مخ لاااااا ال،اااااةل تتمساااااط المتراااااألح متةاااااد مجممااااااا مااااا  

يباااخ  فخك اااا ت يت اااا الفس فساااي  متتمااااا المماةااا ع ممفت فاااا اا،اااةيلح مهاااه م،اااة ا  لت
مهترساااااا ا مةتي  ااااااا تكةيخ اااااااح مةيتاااااات الفس فسااااااي  تسااااااتلمل لتغط ااااااا أخةاااااا يت ال  اااااامت 

 مالرميميت مملظد الم يته سما  الليما أم الفيبا. 
 واجهات األدوات التقميدية: - 6 – 2 - 4

 تةام  ما  مجممااا  ح مجر كاه الطاي   الل امي ل متراأل ملاخض لاألرمات التا  ر اا
فيخ ااا مالتريساا ا مالر ااه الفةاا اح مااساا را ) تااير  مساا مأل( تلاامر  لااى ماا  ااماتااه الف

)اتظاخ  1.ةل هكم اارمات ملخمةا رافل ماج يت ا ى ،ةل ةمش جراخ ا حد 49الاخ  
 (.14المفطط 

 قاعة المعارض: - 7 – 2 - 4
تفباااص هاااكم الايااااا التاااه تمجااار  يلطاااي   الترااات ااخةاااه ل متراااأل ل ملااايخض 

يت المطت اااا الساااتم اح مفااا ل التظااايهخات الاايك اااا ة،ااا خ التاااخام المعتتاااا فااا ل المتيسااا 
) ال مد الليلمه ل متايرأل ( ميي 41ال مد الليلمه ل مليلد ( مأكخ ل )  41     الممتر مي

 (. 14...  لذ. ) أتظخ المفطط 

                                                           
 . 44ص تي  س  دح مخجع سي  ح ا - 1
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 1: مخطط الطابق األرضي لمتحف سطيف17مخطط رقم 

 
 
 

                                                           
 .44ح ص   د اتي س - 1
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 1لمتحف سطيف: مخطط الطابق تحت األرضي 16مخطط رقم 

 الساللم: - 8 – 2 - 4
   رتااامي المتراااأل ا اااى سااا لد تمجااار اتااار ال سااايخ  لااار الااارفمل مااا   ااايت المتراااأل

 تعري  لى الطي ا   ترم ااخةه مالل مي.
 ممحقات المتحف: - 9 – 2 - 4
 المكتبة: -أ 

ل متراااأل مةت اااا ترتااامي ا اااى اااارر ملت اااخ مااا  الةتااات م لاااض المجااا ت مالجخائااار 
ممت ي الةتت مالمخاجاع الفيباا  يلتايخ ذ ما اد اناايخ مالليماا   مااجت  ا  يل غت   اللخ  ا

التااه ت،اامل ملظااد الجماتاات الل م اااح ال،ااه  الااكي أرر  لااى تتاامع تخائ ااي ماا  الجاايمل    
 ...  لذ. مط ت الايتم يت

 
 
 
 

                                                           
 .44اتي  س  دح مخجع سي  ح ص  - 1
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 :براالمخ -ب 
محفاخ ل باامخ لتاخم د التراأل اااخ ااح     مف اخ فايص رتامي المتراأل ا اى مف اخ 

 اا ج  ش مأرمات ممريل اال ة م يئ ااا  ا مج اا   مااي يلطااي   التراات ااخةااهح مه   اجاارالمتم 
 غ اااا تاااخم د  مالتبااام خ لمفت اااأل ام  ااايت التتظ اااألح التا  ااات مال بااا  مالا ااايس مالمخات اااا

 (. 14 – 14 البمخش) اتظخ  مرفظ الترفا اااخ ا مكاي ل ،خمط الل م ا المتيس ا.
 ورشة السمعي البصري: -ج 

رأل مخ،ااا ل ساامله ال بااخيح م  اارم المخ،ااا تياااا ل لااخض الساا تميئه تمجاار  اايلمت
م اااادح ماااااخمض لباااامخ ال،اااافيكيت  44تااااايد ك  ااااي اااااخمض لألكاااا د المايئا ااااا ماااا  تاااامع 

diapos.ح ةمي تايد ك  ي اجتميايت ممريةخات م  ر    لى حفخ 
كا د مسارت البامخ اام يلمخ،ا مف خ ل تبم خ الفمتمالخاكه  اامد  ارمخ ترما ض 

متةمااا  أهم اااا هاااكم المخ،اااا كاااه تغط اااا ةااال الت،ااايطيت الاايك اااا   ( أ ااا ض مأسااامرتااامع  )
 مالل م ا ل مترأل.

 مخزن األدوات األنرية: -د 
 ةاايكا  لااى اارمات مالترااأل الملخمةااا  ايااايت اللااخضح  رتاامي المترااأل ا ااى 
مجممااااا هيئ اااا مااا  التراااأل اااخ ااااح مةااالت كاااه مفااا ت  ح فباااص اامل لمجممااااا 

  مالجاااخاخ مالمباااي  ا ال  ت ااااح   تماااي المفااا   الاااايته  ةاااد الاطاااع الففيخ ااايت ةيلبااارم 
الففيخ ااا ا ساا م ا م لااض ال  يةاال اللظم اااح متطااع كس فساايئ ا مجباا ا  ي ةاايكا  لااى 

 .تطع رر ر ا م خمت  ا
 النادي: -هة 

طي اع الترت ااخةه ا ى تيري متماةع  اامد  ت   اا خال ايت كه  رتمي المترأل 
 المتماكر   ا  ع  مم ي ف ل   يخت د المترف ا. اميل المترأل مال ماخ

 قاعة االجتماعات: -و 
مالاارا تجتماااع ك  ااي مبااايلا المتراااأل  18ل مترااأل تيااااا اجتميااايت تةاااد راااماله 

ا راخ ااااااا ،اااااا خ ي للااااااخض الت،اااااايطيت المترف اااااااح ةمااااااي تفبااااااص لاااااا لض االجتميااااااايت 
متلاااار ك  اااي أر يتاااي االساااتاتيئ ا أم الطيخئاااا ةيل جتاااا متسااايم ا اااةاااي ح لجتاااا الفااارميت 

 الم تا يت.
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 الحديقة: -ز 
ر ام   رتمي المترأل ا ى رر اا مفتمرا ا ى ال ما  الط ا ح ك اه  ماي اا متراأل

ح مهاااه ترتااامي ا اااى  اي اااي أاخ اااا مت اااي ااامااارش مالت جاااي  1د 6861 تتخ اااع ا اااى مسااايرا
ا  سااايتمخ  ا ما لاااع ا هاااخمس متاي،ااايت كات الةتي ااايت مخسااامميت جتيئ  اااا نل اااا مت اااي ا

ةمااي تةااد الرر اااا مجمماااا ماا  الاما  اات مةاال هااكم  حممجمماااا ماا  الرجاايخش المباااملا
 ال اي ي اااخ ا مر  ا. ةمي ال  فمتتي أ  تكةخ أ  هكم الرر اا مغ اا  يلتس ا ل  ماخ.

 إدارة المتحف: - 5
المترأل ل س مجخر تيايت للخض الترأل كاط  ال تجار  اع اارش ه ئايت ل اي رمخهاي 

طااي ع  راخي مسااتال  ما الل م ااا مالتخ م ااا مةاكا الاارمخ ا راخيح ك اام كالفايص ماا  التير اا
 مير ي لر ع س طا التمظ أل مالتس  خ. 

راررت  حم تةم  المترأل م  ا اا رمائخ تلمال ا اى تا م   السا خ الرسا  ل،اعمتع
 د مهه: 4991أكخ ل  44 ممجت المخسمد الم اخي البيرخ كه 

 مصمحة اإلدارة العامة: - 1 - 5
 مكخع اام . حكخع المماخر ال ،خ اح كخع المماخر الليما تتةم 

 دائرة البحث والحفظ: - 2 - 5
كاااه ماااي ت ااال التااايخ ذح مبااا را ال رااام مالجاااخر تتةااام  مبااا را ال رااام مالرفاااظ 

) اتظاخ الما ااا  مالرفظ كه الرةيخات ممب را المف خ مالتاخم د رافال مفايخت المف اخ.
11 – 16 .) 
 لتونيق:دائرة التنشيط وا - 3 - 5

تتةااام  مبااا را ااخ،ااا أل مالمةت اااا ممبااا را مف اااخ البااامخ ممبااا را التت،ااا ط 
 مالتس  خ.

م امد  تس  خ المترأل مر خ المترأل مهم المساعمل اامل ك ماي  فاص سا خ اللمال 
كه هكم المعسسا ا خ ةل الم ير   مالم يدح هكا مي  اتص ا  اع المخسامد التتف اكي الاكي 

 .4991أكخ ل  44برخ كه 
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 النموذج المستعمل في متحف سطيف : بطاقة الجرد ) الظهر (14الونيقة رقم 
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 خالصة الفصل:
م  ف ل هكا اللخض مالرخاساا التاه تمتاي   اي رامل مترفاه سا ختي مساط أل مالتاه 

ش رمل تتظ د الترألح كتجار متراأل تتةم  المبأل لايايت اللخض  يلمترأل مةكا تظخ 
سااا ختي  لااايته مااا  تااااص كاااه التتظااا د فيباااا كاااه الطاااي   ااخةاااه الاااكي تظاااد رسااات 
التس سااال ال متاااه ال اااخ أتاااع   راااظ مجااامر  لاااض التبااات التكخ اااا ال مت اااا المم ااااا ا اااى 
مفت أل تيايت المترأل مالته م  المفخمض ت اى كه الاياا المفببا ل ايح ةماي تجار 

  ت اا ةاي  ااجارخ   اي مةال ي كاه ا الفس فسي  مالتاه   اي لمرايت تفس ا ،ةيل كه تيا
تسد الفتم  الجم  ا لة  أمايد االةتظايظ الاكي  ليت اع متراأل سا ختي تظاخا لةااخش الماتت ايت 

 رافل المفي  .
أمي ك مي  فص مترأل ساط أل كتجارم أتال رارش ما  متراأل سا ختي  يلتسا ا لاياايت 

 رةاااد تمي،ااا  ي ماااع طخ ااااا اللاااخض اللاااخض ا  امااايخش متراااأل ساااط أل أةااااخ س ساااا 
 ساا ملا ة  اااخشح ةماااي أتاااع  تااامكخ ا اااى تياااايت ماسااالا ل لاااخض مرخمساااا  ،اااةل ج ااار لةتاااع 
 ليته م  تفس الم،ةل مع مترأل س ختي كه جيتت التف    مكلب ط لاي ما  ةااخش ال ااى 
اااخ ا  رةد تجكخ متيط  ال،خ  الج ائخي تيخ ف ي متليتت الةا خ ما  الرةايخات ا  اع 

ممااي  جلاال ةاال ماا  مترااأل ساا ختي مسااط أل  ااااخ اا لماتت اايتممااي ساايهد كااه ةاااخش امكلااب 
    أميد ترر يت مخهيتيت الرفظ مالب يتا ل ممخمم الاايكه المتامل.     
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 تعريف المقتنيات العضوية:   -1
تعد المقتنيات الثقافية النادرة مف أهـ المواد األثرية التي تقدـ مادة ثرية على تاريخ 
وحضارة الشعوب وتمثؿ سجؿ حافؿ لمػا انتجػا العقػؿ اليشػري علػى مػر السػنيف ور ػيدا 

 هاما للياحثيف والدارسيف.
ا الر ػػيد اليشػػري ياعتيارهػػا مػػواد وتمثػػؿ المقتنيػػات األثريػػة العضػػوية جػػزا  ذييػػرا مػػف هػػذ

وعليا األثار العضوية هي ذؿ المواد التي يرجػ  ا ػل ا إلػى يقايػا الذا نػات قايلة للتحلؿ 
         ي ػػػػػمة عامػػػػػة ، ونجػػػػػدها1النياتيػػػػػة أو الحيوانيػػػػػة واليشػػػػػرية أيضػػػػػا م مػػػػػا  ػػػػػ ر حجم ػػػػػا

أخشػػاب ومنسػػوجات ) المقتنيػات األثريػػة ت تتمثػؿ فػػي العظػػاـ اليشػرية والحيوانيػػة والعػاج، 
م ػػػػنوعات جلديػػػػة، الػػػػورؽ والمخطػػػػوط، م ػػػػنوعات القطػػػػف والػػػػريش، اللوحػػػػات الزيتيػػػػة 

  .2والمواد ذات األ ؿ العضوي مثؿ المحـ
أمػػا فػػي المتػػاحؼ موضػػوع الدراسػػة ال نجػػدها تختػػزف ذػػؿ هػػذ  المػػواد وذلػػؾ حسػػب 

 طييعة المنطقة والدراسات التي أجريت في مناطؽ اليحث األثري.
 تنيات العضوية بمتحفي سيرتا وسطيف:وصف المق  -2

نظرا لطييعة الدراسة فذػاف الزمػا تقػديـ و ػؼ شػامؿ حػوؿ المقتنيػات األثريػة التػي  
 يحتوي ا ذؿ مف متحؼ سيرتا وسطيؼ وهما ذاآلتي:

 ت. 01) أنظر الشذؿ رقـ المقتنيات العضوية بمتحف سيرتا:  -2-1
تا رغػػػػـ قلت ػػػػا فػػػػي التنػػػػوع تعػػػػددت الم ػػػػنوعات والمقتنيػػػػات األثريػػػػة يمحتػػػػؼ سػػػػير  

وعنا ر التنميؽ وسوا  في شػذل ا المنػي أو الزخرفػي إال أف هنػاؾ يعػض المقتنيػات ل ػا 
 ػػػمة جماليػػػة وزخرفيػػػة غايػػػة فػػػي االيػػػػداع ويظ ػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ يعػػػض ال ػػػػناعات 

 الخشيية والعظمية والعاجية المعروضة ...الخ
 العظام والعاج: -2-1-1

يمتحؼ سيرتا وهي المواد التي تتميز يالذثرة  مف أهـ تعتير هذ  اليقايا األثرية 
اـ وهناؾ يعض العظوالرومانية تعود للمترات تاريخية قديمة ذالمترة النوميدية واليونية 

 ؿ، ذما نشير إلى وجود يقايا عظاـ حيوانية معروضة اليشرية التي نجدها مج ولة األ
                                                           

 .02ترميـ األثار العضوية، ذلية األثار، القاهرة، د. س، ص وفيقة ن حي وهية، ميادئ عبلج و  - 1
  انػػػيج . أـ ذػػػروتيف و س . روينسػػػوف، أساسػػػيات تػػػرميـ اآلثػػػار، ترجمػػػة عيػػػد النا ػػػر يػػػف عيػػػد الػػػرحمف الزهر  - 2

 .335، ص 2005جامعة الملؾ السعود، المملذة العريية السعودية، 
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ليدوية الت مارس ا االنساف في قاعات المتحؼ والتي تيرز يعض جوانب مف الحرؼ ا
  ت. 21 و 20 و 19) انظر ال ور  القديـ تليية حاجياتا اليومية

وللعلـ فإف المخزف المخ ص للعظاـ على مستوى متحؼ سيرتا يحوي أعداد 
ذييرة ألجزا  مف ال ياذؿ العظمية اليشرية ي ورة ذييرة والعديد مف الجماجـ المختلطة 

 والمخزونة يشذؿ عشوا ي. 
نجد أف الم نوعات العاجية والتي تتميز يدقة  ناعت ا وتظ ر الذوؽ  ذما

الجمالي والمني في طريقة  ناعت ا وااليداع في تذوين ا وهي تمثؿ ) العاجياتت قلة 
وندرة ألف م ادر الح وؿ علي ا عند االنساف القديـ ذانت نادرة وقليلة، ذما هو 

 مبلحظ سوا  في الخازف أو قاعات العرض. 
 المقتنيات الخشبية: -2-1-2

نظػػرا لطييعػػة الشػػرؽ الجزا ػػري ي ػػمة عامػػة والػػذي يتميػػز يظ ػػور حضػػارات قديمػػة  
ينيػػػػت علػػػػى أرضػػػػ ا فػػػػإف طييعػػػػة ووفػػػػرة المقتنيػػػػات األثريػػػػة مػػػػف األخشػػػػاب نجػػػػدها قليلػػػػة 

اإلسػػبلمية يالتحديػػد خػػبلؿ الع ػػد رة ماعػػدا وجػػود تحمتػػيف خشػػييتيف تعػػوداف للمتػػومحػػدودة 
 .العثماني

 المقتنيات النسيجية والجمدية:  -2-1-3 
يالنسػػػية ل ػػػذيف النػػػوعيف مػػػف المقتنيػػػات فمتحػػػؼ سػػػيرتا قػػػاـ يتنػػػازؿ علي ػػػا ل ػػػال   

ـ ويػذلؾ قػد قلػص جانػب مػف 2014متحؼ ق ر أحمد ياي في الثبلثي الخير مف سنة 
   .حافظة على هذ  المقتنيات العضويةم مة ال

 
 نسب لممواد العضوية بمتحف سيرتا: رسم بياني يوضح التوزيع بال11الشكل رقم 
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 ت 02) أنظر الشذؿ رقـ المقتنيات العضوية بمتحف سطيف:  -2-2
تعػػػد المقتنيػػػات العضػػػوية يمتحػػػؼ سػػػطيؼ مػػػف أهػػػـ المجموعػػػات الموجػػػودة فػػػػي  

ثنايا ، فقد تميزت يالتنوع والتعدد والتي تمثؿ مزيج حضاري ما ييف ما هػو قػديـ ومػا هػو 
ية معينػػػػة، وأهػػػـ المجموعػػػػات العضػػػوية التػػػػي يميػػػز متحػػػػؼ يإثنػػػوغرافي يمثػػػؿ ثقافػػػػة شػػػع

سطيؼ هي عظاـ وجلود ونسيج وتحؼ خشيية وسنتطرؽ ل ا سوا  أذانػت معروضػة أو 
 مخزونة.

  العظام والعاج: -2-2-1
يضـ متحػؼ سػطيؼ مجموعػة ذييػرة مػف المقتنيػات العظميػة والعاجيػة والتػي ترجػ  

اآلنسػػة محمػػدي يػػالمتحؼ ذمػػا نشػػير أف  إلػػى فتػػرات تاريخيػػة مختلمػػة والتػػي تمػػؤل مخػػزف
متحػػؼ سػػطيؼ يحمػػؿ فػػي طياتػػا أذمػػؿ هيذػػؿ عظمػػي الػػذي عثػػر عليػػا فػػي حمريػػة عػػيف 

 لحنش التي قاـ ي ا عالـ األثار الجزا ري محمد سحنوني.
ف ذانػػػػػت قليلػػػػػة ف ػػػػػي موجػػػػػودة ذ حػػػػػد أهػػػػػـ  ذمػػػػػا أف ال ػػػػػناعات العاجيػػػػػة حتػػػػػى واج

 ديمة يالمتحؼ.المعروضات في الطاوالت األرضية يالقاعة الق
  :والسعفية المقتنيات الخشبية -2-2-2

تنوعػػػت التحػػػؼ الخشػػػيية يمتحػػػؼ سػػػطيؼ مػػػا يػػػيف ال ػػػناديؽ ذات  ػػػناعة متقنػػػة 
ياإلضػػافة  ومنقوشػػة يشػػذؿ دقيػػؽ واألوانػػي الخشػػيية التػػي تسػػتعمؿ  ذ حػػد أغػػراض الييػػت

 موما.  والتي تعير عف الجانب التراثي الشعيي للمنطقة ع إلى يعض األدوات السعمية
  :المقتنيات النسيجية  -2-2-3

أمػػا هػػذا النػػوع مػػف المقتنيػػات العضػػوية وهػػو النسػػيج فنجػػد متحػػؼ سػػطيؼ يحػػتمظ 
يقطعتيف معروضتاف في الطايؽ التحت ارضي عند الممر المؤدي إلى المخازف ومذتيػة 

 المتحؼ. 
 المقتنيات الجمدية:  -2-2-4

 تنيػػات الجلديػػة تتمثػػؿ فػػي متحػػؼ سػػطيؼ علػػى مجموعػػة متواضػػعة مػػف المقيحػػتمظ 
التػػي تخ ػػص للحليػػب والمػػا  والتػػي نجػػدها معروضػػة فػػي الطػػايؽ العلػػوي فػػي  " قػػرب "
 الرذف الجنويي ال ريي مف الرواؽ.  خزانة 
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 : رسم بياني يوضح التوزيع بالنسب لممواد العضوية بمتحف سطيف12الشكل رقم 

 : سطيفبمتحفي سيرتا و  المقتنيات العضويةوتخزين طرق عرض  -3
ة األثرية تظ ر مشذل للمقتنيات العضويةيعد االنت ا  مف مراحؿ العبلج وال يانة 

المواد العضوية شديدة هامة وهي ذيمية الحماظ علي ا يحالت ا دوف تلؼ إذ أف 
الحساسية والت ثر يالعوامؿ المختلمة المحيطة مف ضو ، وحرارة، ورطوية وتلوث جوي 

 وتلؼ ييولوجي. 
  المقتنيات العضوية بمتحفي سيرتا وسطيف: طرق عرض -3-1

ويعتير العرض المتحمي هو العملية األساسية التي أنش ت مف أجل ا متاحؼ 
موضوع اليحث نظرا لؾ اليد مف التطرؽ ألفضؿ طرؽ عرض ا اآلثار وينا  على ذ

ألهمية عملية العرض في  يانة القط  األثرية المعروضة في المتحؼ ي ن ا عيارة عف 
ؽ داخؿ  ندوؽ والمق ود يخزانا العرض والتي تؤثر على األثر ي ورة ذييرة  ندو 

 16و  15)انظر ال ور .جدا نظرا لبلت اؿ المياشر ييف األثر وييف تلؾ اليي ة
 ت. 29 - 28وال ورتيف 

أما ال ندوؽ الثاني ف و اليي ة المحيطة يخزانة العرض والمق ود ي ا يي ة 
ية المحيطة يالمتحؼ والتي تشمؿ على جمي  عوامؿ المتحؼ حيث أف اليي ة الخارج

 .1لخارجيةالتلؼ ا
اليد أف تتوافر في عدة شروط  العضويةوالختيار أفضؿ طرؽ العرض المتحمي لآلثار 

يجب أف يذوف مستوى األثر المعروض منخمض يدرجة ذافية حتى يسم  هي: 
                                                           

1 Gany edson and David dean : The hand book for museums 2000, p.115. 
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تماع وذلؾ يتوقؼ للمشاهد أف يتجا نظر  نحو االنخماض أفضؿ مف اتجاها نحو االر 
 على نوعية وحجـ األثر.

± 20% عند درجة حرارة تتراوح ما ييف 55 – 50تثييت الرطوية النسيية ييف   
 ـ .22°
 . 1لوذس 50أال تزيد شدة اإلضا ة عف   
عدـ وض  ذشافات إضا ة داخؿ خزا ف العرض لتجنب الت ثير الحراري لؤلشعة   

 فوؽ الحمرا . 
لتي تحتوي على ذمية ذييرة مف األشعة فوؽ الينمسجية تجنب استخداـ الم ايي  ا  

 في اآلثار الملونة. 
وض  فيلتر جيدة للتحذـ في ذرات ال يار واألترية وغازات التلوث الجوي م    

استخداـ نظاـ األيواب المزدوجة ياب في الخارج يليا ياب مف الداخؿ قيؿ دخوؿ 
ب الخارجي للمتحؼ م  توفير المتحؼ لتقليؿ نسية ال يار الداخؿ مف فتحة اليا

 ال يانة الدورية ألج زة التحذـ. 
المبلحظة المستمرة لآلثار المعروضة وتوفير أج زة اإلنذار األتوماتيذية التي تعمؿ   

 .2عند حدوث الحرا ؽ
  .3استعماؿ أج زة التذييؼ المرذزي المتحمي  
 – 50ما ييف  ـ، والرطوية النسيية°20: 19ضيط درجة الحرارة، لتذوف ما ييف   
% داخؿ المتاحؼ، ذما يمذف استخداـ جاؿ السليذا في خمض الرطوية يداخؿ 60

 .4خزا ف العرض
إجرا  معاينة مستمرة و يانة دورية لؤلج زة الموجودة داخؿ خزا ف العرض   

 يالمتاحؼ نمس ا.
 عمؿ سجبلت يالتقارير اليومية واألسيوعية والش رية لآلثار التي تـ ترميم ا.   

                                                           
1 Sozanne Skalova, '' varnishes on I cons in Egypt and the technique of cleaningthem safely with 
compresses '' conservation of coptic icnos project in Egypt 1990, p6. 

 .26، ص 1993 – 1985 – 1982قدري أحمد وآخروف: تراثنا القومي ييف التحدي واالستعانة منجزات  - 2
 .27نمسا، ص  - 3

4 Danial Gros and Suche S.Parmer: Removal of Air pollution Mixtures from museum Display Gases " 
Studies in conservation vol ; 36; NO, 1991 
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 يد مف توفير إجرا ات األمف والحماية للمعروضات.ال  
ومف خبلؿ ما سيؽ نجد أف عملية عرض المقتنيات العضوية يمتحمي سيرتا 
وسطيؼ يوجد في يعض االخبلؿ ذعدـ توفير أثاث جيد للعرض مثؿ ما نجد خلؿ في 
عرض التحؼ الجلدية والخشيية في رذف مف رواؽ الطايؽ األعلى يمتحؼ سطيؼ أو 

ؼ خشيية في رواؽ أوسط رواؽ مقايؿ السبللـ يمتحؼ سيرتا وهذا ما سيؤثر عرض تح
في جلب الذثير مف العوامؿ التي تتسيب في التلؼ سوا  مف ال يار أو حرذة ال وا  

 المحمؿ يالرطوية والنشط للمطريات.
  ية بمتحفي سيرتا وسطيف:عضو طرق تخزين المقتنيات ال -3-2

ي ذثير مف المتاحؼ أرضية ميلطة لتجنب مشاذؿ تستخدـ فأما يالنسية للتخزيف 
ولذف ذلؾ يخلؽ مشاذؿ أخرى من ا الخطر الذيير للرطوية  .ض ط الوزف الثقيؿ

المت اعد مف اليبلط، ويوجد يذثير مف المتاحؼ نظاـ التخزيف المرذزي لجمي  
اإلدارات وخا ة المتاحؼ ال  يرة ويجب االنتيا  عند تخطيط مينى المتحؼ وذلؾ 

اعاة إنشا  أرضيات قويةػ ذما يجب أف تذوف مساحات التخزيف في م مف مف ذؿ يمر 
. وي تي وذلؾ عف طريؽ استخداـ مواد مقاومة للحريؽ في 1األضرار خا ة الحرا ؽ

مي يالمتطليات عندما عمليات الينا ، حيث أف المادة المناسية  للمياني يجب أف ت
 .تتعرض للنار

  ية تتزايد في تخطيط إنشا  المتاحؼولقد أ يحت أهمية تذيؼ الت و 
، جعلت ذثيرا مف المتاحؼ تضـ مساحات فات الذثيرة في الرطوية والحرارةواالختبل

المخازف إلى أقساـ المتحؼ المذيمة ال وا ، وعند عدـ وجود تذيؼ ال وا  ذانت 
تستعمؿ وسا ؿ أخرى يمذف التحذـ في حدود الرطوية في الخزانات المحذمة ال وا  

تعماؿ مجممات مثؿ السليذا المناسية للقط  المخزونة،ػ وهناؾ حلوؿ أخرى تتضمف ياس
استعماؿ مجممات تدار يالذ ريا  أو يال از أو مزيدات الرطوية في ال رؼ ووض  
القط  المنمردة في  أذياس يبلستيؾ مختومة وفي الن اية نجد أف المتاحؼ تعتير 

                                                           
آدمز فيليب و) آخروفت، دليؿ تنظيـ المتاحؼ، إرشادات عامة، ترجمة محمد حسف عيد الػرحمف، األلػؼ ذتػاب  - 1

 .200 – 193، ص ص 1993عامة للذتاب الثاني، ال ي ة الم رية ال
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ذانت قطعا مختارة للعرض، أو ذانت مسؤولة عف القط  التي تؤتمف علي ا سوا  
  .1ميد يا للدراسة والمقارنة

ويعتير استخداـ الخزا ف المتحذمة في ال وا  ذما سيؽ اإلشارة إلي ا مف أفضؿ 
على حد سوا  م  مراعاة ضيط مستوى  العضويةطرؽ عرض وتخزيف المقتنيات 

فوؽ ينمسجية  لؤلشعةاإلضا ة عند الحد المناسب غير المتلؼ واستخداـ مرشحات 
لذوادر اليشرية العاملة للمقتنيات العضوية ي مة عامة، ذما يجب مراعاة االهتماـ يا

 يالمتاحؼ.
 وفي هذا الجانب اليد مف نقد حوؿ وض  التخزيف في متحمي سيرتا وسطيؼ:

يالنسية لمتحؼ سيرتا نجد الذثير مف المشاذؿ العالقة يمخزف العظاـ وتتمثؿ في 
وض  ذؿ العظاـ يشذؿ مختلط وغير مرتب حسب ال يذؿ العظمي التخزيف العشوا ي و 

 ياإلضافة إلى استعماؿ  ناديؽ يبلستيذية ذات جودة ردي ة.
أمػػا يمتحػػؼ سػػطيؼ ويالتحديػػد مخػػزف اآلنسػػة محمػػدي المخ ػػص لتخػػزيف المػػواد 
العضػػػوية ويالتحديػػػد المقتنيػػػات العظميػػػة فنجػػػد مجمػػػؿ المقتنيػػػات العظميػػػة موزعػػػة علػػػى 

 ة وعليا اليد مف إعادة ترتيي ا.حوامؿ حديدي
 أساليب وطرق حفظ المقتنيات العضوية:  -4

طػػرؽ الحمػػظ مذانػػا هامػػا ضػػمف اهتمامػػات المسػػؤوليف عػػف المتػػاحؼ علػػى  تمثػػؿ 
المسػػػتوى العػػػالمي حيػػػث يشػػػذؿ حمػػػظ وسػػػبلمة المتحػػػؼ إحػػػدى األولويػػػات التػػػي تولي ػػػا 

 ى أمػػػور وشػػػؤوف المتػػػاحؼ إالا موف علػػػال ي ػػػات العالميػػػة اهتمامػػػا ذييػػػرا يػػػؿ ويسػػػعى القػػػ
السػػيؿ لحمايت ػػا ومػػا تتضػػمف مػػف مقتنيػػات عضػػوية ويتضػػ  ذلػػؾ  تػػوفير أفضػػؿ وأحسػػفل

 فيما يلي: 
 الطرق المثمى لمتعامل مع التحفة: – 1 – 4

تػػودع المجموعػػات المتحميػػة فػػي المتحػػؼ مػػف أجػػؿ  ػػيانت ا لػػذا اسػػتوجب التعامػػؿ 
ذ خػذ  2العتيار االحتياطات البلزمػة لػذلؾ،مع ا يعناية ذييرة ولذلؾ يتوجب األخذ يعيف ا

ال ػػػور والمقاسػػػات وتػػػدويف أرقػػػاـ الجػػػرد ومختلػػػؼ الدراسػػػات األخػػػرى ضػػػؼ إلػػػى إقامػػػة 

                                                           
 .193ص  آدمز فليب، مرج  سايؽ، - 1

 .79 -78 ، ص ص يوعذاش حذيـ، مرج  سايؽ -  2
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المعػػارض التػػي سػػػتؤدي إلػػى تحريػػػؾ التحمػػة والتعامػػػؿ مع ػػا يشػػػذؿ مياشػػر ممػػػا قػػد إلػػػى 
ف التلؼ. وتتعقػد األمػور عنػد نقػؿ التحمػة مػف مذػاف إلػى آخػر أو مػف يلػد إلػى آخػر أو مػ

فبل يد مف تمادي االستعجاؿ في التعامؿ م  التحؼ وأخذ ذػؿ الوقػت  1مدينة إلى أخرى،
 البلـز واالنتيا  للحرذة التي يجب القياـ ي ا.

ذمػػا أنػػا مػػف األفضػػؿ تمحػػص التحمػػة قيػػؿ المسػػاس ي ػػا أو نقل ػػا حتػػى يتيػػيف مػػدى 
نػػت أغلػػى تحمػػة قػػدرت ا علػػى المقاومػػة عنػػد تحريذ ػػا ويعػػد ذلػػؾ معاملػػة التحمػػة ذمػػا لػػو ذا

فػػػي المخػػػزف ومػػػف الضػػػروري تجنػػػب يعػػػض الحرذػػػات التػػػي تػػػؤثر علػػػى سػػػبلمة التحػػػؼ 
حيػػث أف هػػذ  الحرذػػة ال تسػػم  ل ػػاحي ا يمعرفػػة مػػا ورا   مػػف  2ذػػالرجوع إلػػى الخلػػؼ،

 ياقي التحؼ التي قد يسقط ا أرضا أو يدوس علي ا.
 حماية المقى ضد السرقة: – 2 – 4

ال يتػػوفر إال يتعيػػيف حػػراس ذو ذمػػا ات عاليػػة  إف حمايػػة المعروضػػات مػػف السػػرقة
ويجػب التقليػؿ مػػف عػدد األيػػواب  3وذوي خيػرة نظػرا لؤلعمػػاؿ المتذػررة للسػرقة والتخريػػب،

التػػػي تػػػؤدي إلػػػى منػػػاطؽ التخػػػزيف يػػػالمتحؼ، وتج يػػػز  يػػػ ج زة خا ػػػة لمراقيػػػة األيػػػواب 
ألولػػى علػػى أف األمػػف والقاعػػات مثػػؿ الذػػاميرا وأج ػػزة اإلنػػذار واليػػد مػػف الت ذيػػد يالدرجػػة ا

فػػي المتحػػؼ يعتمػػد علػػى العامػػؿ اليشػػري لػػذا يجػػب اسػػتيداؿ ذلمػػة الحػػارس ياسػػـ " عػػوف 
وتحسيسػا يثقػؿ المسػؤولية الملقػاة علػى عاتقػا ذمػا  4األمف " مف أجؿ الرف  مف معنوياتػا

أف على الطاقـ اإلداري المختص وضػ  سػجؿ خػاص تػدوف فيػا معلومػات حػوؿ و ػؼ 
لتسػػػػ يؿ  5لذػػػػؿ التحػػػػؼ الموجػػػػودة تذػػػػوف م ػػػػحوية ي ػػػػور التحػػػػؼ مػػػػ  وضػػػػ  مقػػػػاييس

 التعرؼ علي ا في حالة ضياع ا أو سرقت ا.
ذمػػا يجػػب مبلحظػػة ومبلحقػػة الػػزوار علػػى اخػػتبلؼ أعمػػارهـ دوف إحساسػػ ـ ي ػػذ  
المراقية حتى ال ينمروا مف زيارة المتحؼ مرة أخرى والت ذػد مػف أف جميػ  الػزوار غػادروا 

ؿ يػػـو خوفػػا مػػف تخمػػي أحػػدهـ داخػػؿ قاعػػات المتحػػؼ ثػػـ المتحػػؼ قيػػؿ إغبلقػػا ن ايػػة ذػػ
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لسرقتا للتحؼ ليبل وخروجا يعدها عنػدما تخػؼ الحرذػة داخػؿ وخػارج المتحػؼ فػالخروج 
 أس ؿ مف الدخوؿ.

 حماية التحف من الحرائق:                   – 3 – 4
تعتيػػػر النػػػار م ػػػدر خطػػػر علػػػى التحػػػؼ والمتحػػػؼ وعمالػػػا وتحػػػدث لعػػػدة أسػػػياب 

 من ا:
 دخيف العماؿ يالمتحؼ أو الزا ريف لا.ت -
 حدوث تماس ذ ريا ي لؤلسبلؾ. -
 االستخداـ السيئ للمواد القايلة لبلشتعاؿ أو األج زة الذ ريا ية. -

فيجب إعادة النظػر فػي الترذييػة الذ ريا يػة ومػف األفضػؿ ت طيػة األسػبلؾ ي ناييػب 
يشػػػذؿ غايػػػة فػػػي ووضػػػ  قػػػارورات اإلطمػػػا  فػػػي أمػػػاذف يسػػػ ؿ الو ػػػوؿ إلي ػػػا و  1حديديػػػة

 التنظيـ.  
 التحكم في الرطوبة: – 4 – 4

إف اسػػتقرار وسػػط الحمػػظ تعػػد نشػػاطا مختلمػػا عػػف المحػػص والتنظيػػؼ وي ػػدؼ إلػػى 
اسػػتقرار المػػادة المذتشػػمة فيزيا يػػا وذيميا يػػا ويمذػػف تنميػػذها يطػػريقتيف فػػاألولى هػػي العمػػؿ 

     2عادية لليي ة.على توازف فيزيا ي وذيميا ي مناسب يالتعامؿ م  المذونات ال
والثانيػػػة هػػػي الطريقػػػة العبلجيػػػة العاديػػػة وذلػػػؾ يالتػػػدخؿ فػػػي المػػػادة نمسػػػ ا. تعتيػػػر 
الرطويػػػة العامػػػؿ الػػػر يس فػػػي التػػػ ثير علػػػى المػػػواد األثريػػػة وهػػػي العامػػػؿ األهػػػـ للتػػػػوازف 
الوقا ي لذا يجب االستعانة ي ج زة لقياس الرطوية مف أجؿ التحذـ في ػا وضػماف سػبلمة 

ا سػػػػنتطرؽ فػػػػي الم ػػػػؿ الثػػػػامف للدراسػػػػة أسػػػػاليب التخػػػػزيف والعػػػػرض يذػػػػبل التحػػػػؼ، ذمػػػػ
 المتحميف.

: إف استعماؿ التذنولوجيػا الحديثػة فػي ميػداف الحمػظ وال ػيانة أجهزة قياس الرطوبة –أ 
يس ؿ في التحذـ في نوع الجو السا د فػي قاعػات العػرض والتخػزيف، وهنػاؾ عػدة أج ػزة 

 االستعانة ي ا. يمذف
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 :  ومات الرطوبة النسبة الحرارية المسجمةمرس – 1 –أ 
(- hygrograph enregistreur abande  termo  ت وهػو عيػارة عػف ج ػاز

لقيػػاس وتسػػجيؿ الرطويػػة النسػػيية وفػػي نمػػس الوقػػت لقيػػاس وتسػػجيؿ الحػػرارة، يػػا قطعتػػيف 
% مػػػف مػػػادة  14% مػػػف مػػػادة النيذػػػؿ و  80معػػػدنيتيف األولػػػى " أنذونيػػػؿ " مذونػػػة مػػػف 

% مػػػػف الحديػػػػد، أمػػػػا القطعػػػػة الثانيػػػػة هػػػػي " ليتػػػػوف "، القطعتػػػػاف تتمػػػػدداف  7الذػػػػرـو و 
هػذا الت يػر  1وتتقل اف م  ت ير درجات الحرارة ويالتالي حواف ما يتحرذاف مف مذان مػا.

 الملمترية وتخزف على مدار أسيوع.يؤدي إلى تسجيؿ المعلومات على الورقة 
 ": ting – tag" جهاز التينتاق  – 2 –أ 

ارة عػػف ج ػػاز لقيػػاس الرطويػػة النسػػيية وتسػػجيؿ الحػػرارة يتذػػوف مػػف قطعتػػيف هػو عيػػ
األولى تسجؿ المعلومات في المخازف وهي   يرة الحجـ يمذف تثييت ا على الرفػوؼ أو 
جدار المخزف، أما الثانية يتـ عف طريق ا قرا ة المعلومات تجتوي على ذاذرة ت ػؿ إلػى 

     2ر ج از ذمييوتر.مقاس ) تسجيؿ ت وتذوف قرا ت ا عي 7900
 hygrometre" و "  termo – hygrometreوهنػػاؾ أج ػػزة يدويػػة مثػػؿ " 

éléctrique  ف ذا الج ازاف قد ال يتبل مػاف داخػؿ المخػازف لعػدـ الدقػة فػي المعلومػات "
المتعلقة يدرجة الحرارة والرطوية النسيية وذػذلؾ النتػا ج التػي يتح ػؿ إال مػف رذػف واحػد 

تختلػؼ مػػف مذػػاف إلػى آخػػر داخػؿ نمػػس القاعػػة وهػذا راجػػ  لحساسػػية  ألف نسػية الرطويػػة
 الج از.

يمذف التح ؿ على أج زة حديثة ومتطورة حسب حاجيات المتحؼ مػف أجػؿ ذلػؾ 
يذمػػي الح ػػوؿ علػػى الييانػػات والم ػػارس التػػي تقػػـو يإ ػػدارها المؤسسػػات المخت ػػة فػػي 

 األج زة التي توجا للمتاحؼ والمذتيات وغيرها.
 ت: Déchamidi ficateur)  ال المجففاستعم –ب 

يعمؿ هذا الج ػاز يميػدأ التذثػؼ والتػراذـ يحتػوي علػى م ػو  يقػـو جػز  مػف الج ػاز 
يامت اص ال وا  في القاعة لجعلا يدور عير الجػز  الحلقػي يػا منحنػى لتيريػد ، يتذثػؼ 
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اآلخػر  يخار الما  المتواجد في داخؿ الجز  اليارد مف الج ػاز ثػـ يػتـ تسػخينا فػي الجػز 
             1منا، وأخيرا يجم  في خزاف خاص على شاذلة الما .

وحتى يتسنى لنا دراسة استعماؿ هذا الج از يتوجب وض  جػدوؿ مػف أجػؿ معرفػة 
الوقت الذي يتطليا امتبل  الخزاف يالما  في ذؿ ف ؿ حتى يتـ تمري ا م  معرفػة تػ ثير  

 على نسية الرطوية في حالة استعمالا.
ت  humidificateurا يخػص مخػزف متحػؼ سػطيؼ فاسػتعماؿ المرطػب ) أما فيمػ

ذاف حتميا مف أجؿ المحافظة على المجموعات العضػوية وخا ػة العظػاـ نظػرا لطييعػة 
 المنطقة الجافة. 

 ت:                   humidificateur)  المرطب –ج 
هػػػو عيػػػارة عػػػف ج ػػػاز يعطػػػي للقاعػػػة رطويػػػة علػػػى شػػػذؿ يخػػػار مػػػا ، والترطيػػػب 
يػػالتيخر هػػي الطريقػػة األذثػػر اسػػتعماال لحمػػظ التحػػؼ األثريػػة، ف ػػو يسػػم  للمػػا  يػػالتيخر 
دوف الت ثير على درجة الحرارة، ذما أف هذا الج از يحتوي على خزاف ما  الػذي يرطػب 
اليورية التي تػدور يػيط ، حيػث يمػر ال ػوا  عيػر م ػماة ضػد ال يػار والذلػس ومػف مزايػا 

% مػػػف الرطويػػػة النسػػػيية يتوقػػػؼ آليػػػا عػػػف  70ل ػػػوا  إلػػػى الج ػػػاز أنػػػا فػػػي حالػػػة تشػػػي  ا
    2إ دار الرطوية.

 :( Gel de siliceمثبت السيميس )  –د 
هػػو عيػػارة مػػادة غيػػر سػػامة تمػػتص الرطويػػة وت ػػؿ قػػدرة امت ا ػػ ا ليخػػار المػػا  

مػػـ، وهػػي مػػادة  ػػػلية ذات  5إلػػػى  2% مػػف حجم ػػا يتػػػراوح قطرهػػا مػػا يػػيف  40حتػػى 
عػػػادة اسػػػتعمال اترذييػػػة يلوريػػػة ثايتػػػ  3ة، يمذػػػف تجميم ػػػا فػػػي حالػػػة امت ا ػػػ ا للرطويػػػة واج

ويستعمؿ " مثيت السيليس " للمحافظة على الرطوية النسػيية فػي حيػز ال يتجػاوز الواحػد 
 متر مذعب.
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 :  التهوية -هػ 
يتسػػيب ال يػػار فػػي تذػػويف المطريػػات وظ ورهػػا فػػي ال ػػوا  يانعػػداـ الت ويػػة تلت ػػؽ 

  التحؼ وم  ارتماع نسية الرطوية ودرجة الحػرارة يػؤدي ذلػؾ إلػى تلؾ ال ييرة فوؽ أسط
، ولتمػػػادي هػػػذ  المشػػػذلة اليػػػد مػػػف ت ػػػمية ال ػػػوا  العػػػالؽ داخػػػؿ قاعػػػات 1ظ ػػػور الزنجػػػرة

، فالمػػا  2التخػػزيف مػػف الملوثػػات الجويػػة ذال يػػار والمػػواد الذيمياويػػة والذا نػػات المج ريػػة
مػػػػػردة أو مجتمعػػػػػة علػػػػػى الذثيػػػػػر مػػػػػف وال يػػػػػار وال ػػػػػوا  الملػػػػػوث ذل ػػػػػا عوامػػػػػؿ تػػػػػؤثر من

المعروضػػػات إذا تلقػػػت ذرات ال يػػػار يذميػػػات ها لػػػة ويزيػػػد ت ثيرهػػػا عنػػػدما يذػػػوف ال ػػػوا  
   3الداخلي غير متجدد أو مشي  يالطميليات والميذرويات المج رية.

 :حفظ التحف داخل العمب –و 
يػػة يمذػػف وضػػ  التحػػؼ داخػػؿ العلػػب مػػف أجػػؿ حمظ ػػا ووقايت ػػا مػػف الرطويػػة العال

المتواجدة في محػيط المتحػؼ واليػد مػف مراعػاة نػوع العلػب الػذي يتماشػى وشػروط الحمػظ 
   4لذا يجب انتقاؤها وفقا للمعايير التي تحتـر  انت ا ذنوع الورؽ، نسية الحموضة.

والجدوؿ التالي يييف نسب الرطويػة البلزمػة لذػؿ نػوع مػف المػواد العضػوية التػي قػد 
 تت ثر ي ا:

 بين نسب الرطوبة الالزمة لكل نوع من المواد العضوية(: ي11جدول رقم )

الحد األدنى  نوع المادة
 لمرطوبة

الحد 
األقصى 
 لمرطوبة

األخطار في حالة وجود اضطرابات في 
 الرطوبة النسبية

 % 60 % 45 الخشب
إف ذاف ملونا أو فيا طبل  فإنا 

 يتشقؽ ويتمتت
النسيج ) لياس، قماش، 

 % 50 % 30 زراييت
رطوية يتسيب في ت ير ال

 االنذماش ثـ التمزؽ
اختبلؼ ذيير في نسب الرطوية  % 60 % 45 الجلود
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 يؤدي إلى التذسر، انتماخ، اقتبلع

العاج أذثر ت ثرا يالرطوية يتشقؽ  % 60 % 40 العاج –العظاـ 
 يسرعة قيؿ العظاـ

 طرق حفظ التحف من الحشرات: – 5 – 4
مة يػالرغـ مػف  ػعوية القضػا  علي ػا أو تتسيب الحشرات يتلؼ ذيير للتحؼ السػلي

منع ا مف الدخوؿ ن ا يا أو التسرب إلى المتحؼ سوا  عير المتحػات الموجػودة فػي ينػا  
المتحؼ أو خلقت هي ينمس ا أو قد تذػوف عالقػة فػي أجسػاـ الػزوار أو مػوظمي المتحػؼ 

 ، وفي حالة تسجيؿ العثور على الحشرات يجب القياـ يما يلي:1مثبل
 العزؿ:  – 1 – 5 - 4

يق د يا إيعاد التحمة أو المجموعة الم اية عف ياقي التحػؼ الموجػودة فػي نمػس 
القاعة تجنيا النتقاؿ العدوى يين ا ويعد ذلػؾ توضػ  داخػؿ الذػيس وفػي حػاؿ وجػود قاعػة 

 العزؿ داخؿ المتحؼ اليد مف توفير ذؿ شروط ال يانة والحمظ حتى ال تتلؼ ن ا يا.
 العبلج:  – 2 – 5 –4

يػػػدأ العػػػبلج ياسػػػتعماؿ المذنسػػػة الذ ريا يػػػة، ي ػػػدؼ الػػػتخلص مػػػف الجػػػز  الظػػػاهر ي
والعػالؽ فػي السػط  فػػي المرحلػة األولػى، أمػػا فػي المرحلػة الثانيػػة تتعػرض التحمػة لعمليػػة 
إخػراج ال ػوا  واألذسػػجيف المتواجػد داخػؿ الذػػيس ياسػتعماؿ غػاز ال يػػدروجيف الػذي يػػدف  

داخػػػؿ الذػػػيس، ويالقضػػػا  علػػػى غػػػاز األذسػػػجيف  ياألذسػػػجيف إلػػػى الخػػػارج لي خػػػذ مذانػػػا
 المتواجد داخؿ الذيس تموت الحشرات اختناقا.

ويمذف أف نستعمؿ الثبلجة أيضا حتى يتـ تجميػد التحػؼ ويػذلؾ يػتـ القضػا  علػى 
درجػة، لذػف هػذ  الخطػوة قػد ¯ ت 20الحشرات عف طريؽ انخماض درجة الحرارة حتػى ) 

 2والعاج. تؤثر على المواد الم نوعة مف الخشب
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 وض  المخاخ: – 3 – 5 – 4
يمذػػػػف السػػػػيطرة فػػػػي الحػػػػد مػػػػف نشػػػػاط يعػػػػض الذا نػػػػات الحيػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ وضػػػػ  
المخػػػاخ، فػػػوؽ األرضػػػية للحشػػػرات التػػػي ال يمذػػػف ل ػػػا الطيػػػراف وأخػػػرى تعلػػػؽ للحشػػػرات 
الطػػا رة، يػػؤدي اسػػتعماؿ هػػذ  الطريقػػة يشػػذؿ مػػدروس ومػػتقف إلػػى التقليػػؿ مػػف الحشػػرات 

ريقػػػة األنجػػػ  للعنايػػػة يالتحمػػػة و ػػػيانت ا ذون ػػػا ال تشػػػذؿ أي خطػػػر سػػػوا  ذمػػا تعتيػػػر الط
على  حة الطاقـ أو اليي ة العامة، وفي عدـ  بلحية هاتا الطريقة اليػد مػف اسػتعماؿ 

لذن ا في غالػب األحيػاف قػد تتسػيب فػي تلػؼ يعػض  1الوسا ؿ األخرى ذالمواد الذيميا ية
لػػػػػػػػواف األقمشػػػػػػػػة واألليسػػػػػػػػة واألليػػػػػػػػاؼ المػػػػػػػػواد العضػػػػػػػػوية ذالجلػػػػػػػػد، أو التػػػػػػػػ ثير علػػػػػػػػى أ

    2اال طناعية.
 التحكم في اإلنارة: – 6 – 4

يذوف استعماؿ اإلنػارة داخػؿ المتحػؼ أثنػا  أوقػات العمػؿ أو دوريػات أعػواف األمػف 
أو أثنا  استقياؿ الزوار ويػتـ إطما هػا فػي يػاقي األوقػات األخػرى وذلػؾ مػف أجػؿ سػبلمة 

تعماؿ نػػػوع خػػػاص مػػػف الم ػػػايي  التػػػي ال ت ػػػدر المػػػواد التػػػي قػػػد تتػػػ ثر واليػػػد مػػػف اسػػػ
) م ػػميات ت وذلػػؾ مػػف أجػػؿ الػػتخلص ، أو وضػػ  مرشػػحات 3إشػػعاعات فػػوؽ الينمسػػجية

مػػػف اإلشػػػعاعات فػػػوؽ الينمسػػػجية وهػػػي ذات شػػػذؿ زجػػػاجي يقػػػـو يامت ػػػاص أو عذػػػس 
 اإلشعاعي وهي تعطي نتا ج جيدة عند استعمال ا مثؿ م ميات األسيتات ويوليستر.

ماؿ الم ػػميات ضػػد األشػػعة تحػػت الحمػػرا  يجعػػؿ اإلنػػارة العػػايرة ل ػػا ذمػػا أف اسػػتع
، حتػػى ال تتعػػرض المجموعػػات للتلػػؼ ودوف إلحػػاؽ أي أضػػرار للطػػاقـ 4قليلػػة االخضػػرار
 المسير للمتحؼ.

ولئلنػػارة األهميػػة اليال ػػة داخػػؿ المتحػػؼ لذػػف يجػػب معرفػػة مػػا قػػد تشػػذلا مػػف خطػػر 
ة القوية لمدة زمنية ق ػيرة يػؤدي إلػى نمػس على سبلمة التحمة، إف تعرض التحؼ لئلنار 
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الضػػػرر عنػػػد تعرضػػػ ا إلػػػى إنػػػارة ضػػػعيمة لمػػػدة زمنيػػػة طويلػػػة ويسػػػتدعي ذلػػػؾ السػػػتعماؿ 
 أج زة قياس اإلنارة حتى يس ؿ التحذـ في ا.

 ترتيب التحف: – 7 – 4
قػػػػد توج نػػػػا مشػػػػاذؿ فػػػػي عمليػػػػة الحمػػػػظ وال ػػػػيانة فػػػػي مخػػػػزف دوف آخػػػػر، حسػػػػب 

نة ل ا فػالمتحؼ الػوطني لسػطيؼ علػى سػييؿ المثػاؿ مخزنػا ال المجموعات والمواد المذو 
يعاني مف ضيؽ المذاف، عذس متحػؼ سػرتا والمشػذلة هػي طريقػة اسػت بلؿ المذػاف، إذ 
يجب است بللا يطريقة علميػة وذلػؾ يػالتخطيط الجيػد وزيػادة الطوايػؽ، وذمػا ذذرنػا سػايقا 

د هػػػذا األخيػػر يمػػػرض علػػػى فػػإف ترتيػػػب المجموعػػػات المتحميػػة ل ػػػا عبلقػػػة يالمنػػاخ السػػػا 
القػػػا ميف يػػػالمتحؼ ت ػػػنيؼ التحػػػؼ خػػػبلؿ ترتيي ػػػا حسػػػب المػػػواد فػػػيمذف حمايػػػة التحػػػؼ 
الخشيية الموجودة في المخزف يوض  طيقة رقيقة مف الطػبل  الخػاص المرذػب مػف مػادة 
إذريليذيػػػة ثػػػـ وضػػػع ا فػػػي رفػػػوؼ محميػػػة يسػػػتار ضػػػد ال يػػػار وفػػػي يعػػػض األحيػػػاف يػػػتـ 

ض الرفػػػػوؼ ذات األدراج حتػػػػى يتسػػػػنى وضػػػػ  يعػػػػض القطػػػػ  اللجػػػػو  فػػػػي اسػػػػتعماؿ يعػػػػ
 العظمية أو العاجية ال  يرة م  اتخاذ التدايير اآلتية:

 " ... إلخ. A  " ،"Bيالمخزف "  وجودةترقيـ الرفوؼ الم -
 " ... إلخ. A - 3ترقيـ ذؿ الطوايؽ التي يحتوي ا ذؿ رؼ مثؿ: " رؼ  -

رؼ وأرقػاـ جردهػا ويجػب أف تذػوف م  إعداد القوا ـ لذؿ التحؼ المتواجدة في ذؿ 
            " قطعػػػػػػة قمػػػػػػاش رقػػػػػػـ جردهػػػػػػا 2القا مػػػػػػة مرتيػػػػػػة حسػػػػػػب تسلسػػػػػػؿ التحػػػػػػؼ مثػػػػػػؿ رقػػػػػػـ " 

 "120 :S "1. 
 طرق الدعم واإلسناد: – 8 – 4

قػػد يػػؤدي غيػػاب الػػدعامات التػػي توضػػ  لػػيعض التحػػؼ إلػػى االعوجػػاج سػػوا  مػػف 
ا علػى أف تيقػى فػي نمػس شػذل ا لمػدة ثقل ا أو نوع المادة المرذية من ا يسيب عػدـ قػدرت 

طويلػػة دوف سػػند ذمػػا اسػػتعماؿ السػػند غيػػر المبل ػػـ سػػوا  مػػ  مػػادة التحمػػة أو شػػذل ا قػػد 
 يؤدي إلى نتا ج سليية.

فيمذف  ن  يعض الدعامات للمنتجات السعمية يمادة غيػر حامضػة حتػى يتمػادى 
وقطػ  القمػاش التػي  اعوجاج ا وذذا من  االت اؿ المياشر ي ػا. أمػا فيمػا يخػص الزرايػي

                                                           

 .660 - 601ص ص بوعكاش حكيم، مرجع سابق،  - 1
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أو الخشػب علػى شػذؿ  الذرتػوفاسػتعماؿ  يجب لم ا أو طي ا م  األخػذ يالتػدايير التاليػة:
" ي ػػرض حمايػػة التحػػؼ مػػف  Mylerأسػػطوانة ومػػف ثػػـ وضػػ  عػػازؿ يذػػوف مػػف مػػادة " 

تنقؿ الحموضة وهو يمثاية السند ويعد ذلؾ نقـو يحماية التحمة وذلؾ يلم ا في الػورؽ ثػـ 
لذػيس وي طػى يقطعػة قماشػية حتػى ال تذػوف عرضػة لل يػار مػ  العلػـ أف نضع ا داخؿ ا

 .1رقـ الجرد لذؿ تحمة يل ؽ خارج الذيس فذلؾ يس ؿ عملية الترتيب يطريقة علمية
 الصيانة اإلدارية:       – 9 –4

تعتير عملية إعداد يطاقات خا ة ترافؽ المقتنيات خبلؿ تنقل ػا عمليػة م مػة فيمػا 
داريػػة حيػػث تسػػاعد هػػذ  اليطاقػػات فػػي عمليػػة الجػػرد والتخػػزيف وحمػػظ نسػػميا يال ػػيانة اإل

 معلومات ذؿ التحؼ وهي عديدة ومتنوعة: 
 يطاقة فنية للتحمة. -
 يطاقة لتنقؿ التحمة. -
 يطاقة لحالة حمظ التحمة. -
 2يطاقة لترميـ التحمة. -
 :العضوية المقتنياتعوامل تمف  – 5

: طييعػػػة المػػػادة أساسػػػييف همػػػايعتمػػػد تلػػػؼ المػػػواد العضػػػوية وحمظ ػػػا علػػػى أمػػػريف 
 ال يمذػػف الػػتحذـ فػػي أسػػياب  التلػػؼ والحمػػظ واليي ػػة المحيطػػة ي ػػا، وفػػي يعػػض األحيػػاف 

علػػى مقاومت ػػا للتحلػػؿ مػػف ناحيػػة، ومػػف ناحيػػة أخػػرى ف يقػػا  مػػادة معينػػة يتوقػػؼ حيػػث إ
على اليي ة المعتدلة غير أف هذا العامؿ يمذف مف خبللا محاولة تحديد الظروؼ اليي يػة 

اللقػػػى حيػػػث تعتيػػػر  3المذتشػػػمة أو حمظ ػػػاثريػػػة األ عثػػػوراتفػػػي تلػػػؼ الم عدقػػػد تسػػػا التػػػي
   4المخزنة أذثر عرضة لعوامؿ التلؼ م ما ذاف موقع ا داخؿ المستودع.

فيجب أوال تحديد وت ػنيؼ هػذ   إذا أردنا التطرؽ إلى عوامؿ تلؼ المواد العضوية
ي عديػدة ومتعػددة نػذذر من ػا علػى وسط حمػظ مبل ػـ ل ػا، وهػحتى نستطي  توفير  المواد

سييؿ المثاؿ: جلود الحيوانات والمنتجػات الجلديػة واألحشػا ية، الػورؽ والخشػب، النسػيج، 
                                                           

 .661 - 660، ص ص كيم، مرجع سابق بوعكاش ح - 1

 .621نفسه، ص  - 2
 .   19، ص مرج  سايؽج . أـ ذروتيف و س .  - 3

4 - sansouteur >> le presentation a prendre pour les reserves << [Icc, cinstitutcien de conservation  
Note du ICC] Canada 1992, chapitre 1, p 01. 



 يف متحفي سريتا وسطيف العضوية املقتنياتوعرض  أساليب حفظ                      الفصل الثالث
 

001 

يجػػب أف يتػػوفر فػػي  منػػاخهػػذ  المػػواد العظػػاـ والعػػاج وقػػروف الحيوانػػات ... إلػػخ. فلذػػؿ 
طالػة أمػد  المتحؼ سوا  في جناح العػرض أو التخػزيف حتػى نسػتطي  المحافظػة علي ػا واج

هذ  المواد أسياب تلم ا فقد يشترؾ السيب الواحد فيتلؼ ذؿ المواد أو يػؤثر يقا  ا، ولذؿ 
 ينسب متماوتة مف مادة إلى أخرى حسب طييعة المادة وينيت ا المرذية من ا.

وفػػي هػػذا الم ػػؿ سػػنتطرؽ إلػػى التعريػػؼ يعوامػػؿ التلػػؼ التػػي تعيشػػ ا المجموعػػات 
 وهي ذما يلي: ا وسطيؼي سيرتحمداخؿ متاألثرية العضوية 

 عوامل التمف الطبيعية: – 1 – 5
التػػػي تخلػػػؼ نتػػػا ج وخيمػػػة علػػػى تعتيػػػر عوامػػػؿ التلػػػؼ الطييعيػػػة مػػػف أهػػػـ األسػػػياب 

المجموعػػػػات األثريػػػػة المخزنػػػػة وتتمثػػػػؿ أساسػػػػا فػػػػي الػػػػزالزؿ والميضػػػػانات ومجموعػػػػة مػػػػف 
ي ػمة مماج ػة  الذوارث الطييعية األخػرى غيػر أن ػا ال تؤخػذ يعػيف االعتيػار ألن ػا تحػدث

 وعات األثرية فضبل عف جعؿ الطاقـ المسؤوؿ عػاجزب خرايا ذييرا لمختلؼ المجمسيوت
عػػف أي عمػػؿ تجػػا  اتخػػاذ اإلجػػرا ات والتػػدايير واالحتياطػػات لمواج ػػة مثػػؿ هػػذ  العوامػػؿ 

األثريػػة فػػي  قيػػؿ حػػدوث ا، ولػػذلؾ يجػػب العثػػور علػػى مػػوارد ماليػػة لموا ػػلة مراقيػػة المػػادة
وخا ػػة أف ذػػبل المتحمػػيف متواجػػديف يمنػػاطؽ محمػػزة ل ػػذ   وعنػػد العػػرضحالػػة التخػػزيف 
         :1العوامؿ ومن ا

 عوامل التمف داخل محيط المتحف ) طقس المتحف (: – 2 – 5
للرطويػػة النسػػيية النسػػيية تمػػرض اختيػػار درجػػات إف العبلقػػة يػػيف الحػػرارة والرطويػػة 

درجػات الحػرارة البلزمػة لراحػػة معروضػات المتحػؼ فػي حػػدود  التػي تعتيػر ذافيػة لسػػبلمة
ولػػيس هنػػاؾ مػػف سػػييؿ يػػديؿ عػػف تذػػرار التجريػػة حتػػى يػػتـ التو ػػؿ إلػػى تحديػػد   الػػزوار

  2درجات الرطوية المناسية في حدود الظروؼ الجوية السا دة.
 وهي عديدة المناي  وتذوف سوا  مف:: مصادر الرطوبة –أ 
  ،األرض الرطيػة ت وميػا  اليحػر، والمحيطػامف الخػارج: األمطػار، اليحيػرات، األن ػار

 والتي تحتوي على ذمية ذييرة مف الما . 

                                                           

 .45مرج  سايؽ،  ص يوعذاش حذيـ،  - 1
يػػػة، ال ي ػػػة الم ػػػرية العامػػػة للذتػػػاب، القػػػاهرة نيػػػات المنتطػػػرؽ  ػػػيانة وتػػػرميـ اآلثػػػار والمق ،عيػػػد المعػػػز شػػػاهيف - 2

     .14 – 13ص  –، ص 1993
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  :وعػػػف طريػػػؽ الخا ػػػية الشػػػعرية مػػػف  األناييػػػب المثقويػػػة أو المذسػػػورة،مػػػف الجػػػدراف
 األرض إلى الجدراف.

  50ينػػتج مػف الػػداخؿ: حيػػث أف الشػػخص الػػذي يذػػوف فػي حالػػة راحػػة داخػػؿ المتحػػؼ 
 م  إذا قاـ يج د.غ مف يخار الما  خبلؿ ساعة وهي ترت

 المساحات الرطية عند التنظيؼ. 
  :الحد األدنى المسموح به لمرطوبة النسبية –ب 

 الرطويػة هػي يطييعػة الحػاؿمف ذاتيا على نسية المق ود يذلؾ المواد التي تحتوي 
يػالظروؼ المحيطػة يػا يظػؿ محتمظػا المواد الحساسة للجماؼ الخشب مػثبل م مػا تعػادؿ 

للرطويػػػة % يالنسػػػية لوزنػػػا طيقػػػا  15و  11طويػػػة تتػػػراوح مػػػا يػػػيف ينسػػػية م ويػػػة مػػػف الر 
ة الموجػودة فػي ال ػوا ، إف الرطويػة النسػيية فػي حجػـ معلػـو مػف ال ػوا  هػي نسػية يالنسي

 .الرطوية التي يمذف أف تتواجد في حالة تشي  في نمس درجة الحرارة
اض الحػػػرارة وتت يػػػر الرطويػػػة النسػػػيية يت يػػػر درجػػػة الحػػػرارة حيػػػث ترتمػػػ  عنػػػد انخمػػػ

 1والعذس  حي .
وقػػد ثيػػت أف الخشػػب يظػػؿ منضػػيطا مػػ  الرطويػػة النسػػيية فػػي ال ػػوا  وذلػػؾ حسػػب 

 تتػػػػراوحوحجمػػػػا وطولػػػػا وسػػػػمذا وعلػػػػى ذميػػػػة الت يػػػػر الػػػػذي يتعػػػػرض لػػػػا والتػػػػي تػػػػا طييع
 2%. 66إلى  55النسيية في مدى ت يرها مف  رطويت ا

عػػف الحػػد المسػػموح يػػا  الجمػػاؼ الزا ػػد ومػػف المػػواد التػػي تتعػػرض للتلػػؼ مػػف جػػرا 
الذثيػػر مػػف التجػػارب أف الحػػد  الجلػػد وال ػػرا  الموجػػود فػػي األثػػاث، ولقػػد أثيتػػتذػػالورؽ و 

% فػػي حػػدود درجػػػات الحػػرارة التػػػي  50األدنػػى المسػػموح ب هيػػػا للرطويػػة النسػػيية هػػػو 
   3درجة م وية. 24إلى  16تذمؿ راحة الزوار في المتاحؼ وهي تتراوح مف 

لمناسػية يمراعػػاة االحتياطػات الضػرورية مػف حيػث الت ويػػة ويمذػف ت ي ػة الظػروؼ ا
 4أو التدف ة حتى ال يؤثر ذلؾ على يعض المواد وت ي  هشة وس لة التلؼ.

                                                           

 .49يوعذاش حذيـ، مرج  سايؽ، ص  -  1
 . 14عيد المعز شاهيف، مرج  سايؽ، ص  - 2
   .14نمسا، ص  - 3

4 - Emmonnél de morger ieoutrésention et sécuents sans les musées technique de la sucrité France, 
1978, p 123.    
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 :الحد األعمى المسموح به لمرطوبة النسبية –ج 
ارتمػػػاع الرطويػػػة النسػػػيية هػػػو نمػػػو المطريػػػات علػػػى إف الخطػػػر الذييػػػر الػػػذي ينشػػػ  نتيجػػػة 

النسػػيية علػػى الحػػد لجلػػود والػػورؽ وهػػو داللػػة ذافيػػة علػػى الرطويػػة االمػػواد العضػػوية مثػػؿ 
 65المسموح يا ذما يمذػف إيقػاؼ المطريػات إذا مػا ذانػت الرطويػة النسػيية ال تزيػد علػى 

 %. 24إلى  16داخؿ المتحؼ في حدود درجات الحرارة  %1 
يية ولقػػد أثيتػػت التجػػارب أف خػػزا ف العػػرض المعلقػػة تذمػػؿ عػػدـ تزايػػد الرطويػػة النسػػ

 ة وهذا ي يئ السبلمة لمحتويات ا.حيث يذوف ال وا  دخل ا ثايتا إلى حدود ذيير 
قياسػػات الرطويػػة والحػػرارة وفتػػرة القيػػاس  ػػياحا مسػػا  وأيضػػا نسػػية  وعليػػا سػػنقدـ

التساقط الش رية والسنوية ياإلضافة إلى طييعة ذؿ والية مف حيث المػؤهبلت ال ػناعية 
 سوا  يقسنطينة أو سطيؼ. 

لسػنة  ا الجدوؿ سنقدـ يعض نسب الرطوية والحػرارة يالنسػية لمتحػؼ سػيرتاوفي هذ
2016  : 

الرطوية في الوسط الداخلي  الش ر
 للمتحؼ

الحرارة في الوسط الداخلي 
 للمتحؼ

الرطوية في 
 %73 °11 %63 جانمي المخزف

 %69 °09 %59 فيمري
 %65 °13 55% مارس
 %60 °21 %50 أفريؿ
 60% °23 %50 ماي
 %55 °29 %43 فجوا

 %50 °32 %40 جويلية

 يمثل قياسات درجة الحرارة والرطوبة النسبية لقاعات العرض والمخازن بمتحف سيرتا: 12جدول رقم 

 

                                                           
مخاطر الوسط المناخي المتذيذب أو غير المتجدد ي جنحة المتحؼ وانعذاسات ا السػليية علػى الرزقي الشرقي، "  - 1

، 08، مجلة حوليػات المتحػؼ الػوطني لآلثػار، العػدد " التحؼ المنية واللقى األثرية المحموظة أو المعروضة في ذنما
 .   107، ص 1990الجزا ر، 
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 ن تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف سيرتا  خالل الفترة الصباحيةييب : 13 رقم شكل

 

 
 ن متحف سيرتا  خالل الفترة المسائيةن تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزييب: 14رقم  شكل
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لسػنة  أما يالنسػية لمتحػؼ سػطيؼ فتذػوف اختبلفػات نسػية الرطويػة ودرجػة والحػرارة
 على النحو التالي ذما هو موض  في الجدوؿ اآلتي: 2016

الرطوية في الوسط الداخلي  الش ر
 للمتحؼ

الحرارة في الوسط الداخلي 
 للمتحؼ

الرطوية في 
 %75 °12 %65 جانمي المخزف

 %70 °10 %60 فيمري
 %65 °14 55% مارس
 %60 °23 %50 أفريؿ
 60% °24 %50 ماي
 %55 °30 %45 جواف
 %50 °34 %40 جويلية

 يمثل قياسات درجة الحرارة والرطوبة النسبية لقاعات العرض والمخازن بمتحف سطيف : 13جدول رقم 
 

 
 

 بمخزن متحف سطيف  خالل الفترة الصباحيةن تغيرات الرطوبة والحرارة ييب: 15رقم  شكل
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 ن تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف سطيف  خالل الفترة المسائيةي: يب16رقم  شكل

 
 جوا::لأل السيئالتأثير  – 3 – 5

والمسطحات الما يػة أو السػدود، فيجػب اتخػاذ  المتاحؼ قريية مف اليحارذانت إذا 
الرطويػػة والػػذرات الدقيقػػة لؤلمػػبلح، هػػذ  يذػػوف محمػػبل ياالحتياطػػات البلزمػػة ألف هوا هػػا 

مذونػة يػدورها نػواة لتػراذـ الرطويػة، هػذ  الرطويػػة األمػبلح يطييعػة الحػاؿ تلت ػؽ ياآلثػار 
أو تشذؿ يػدورها أضػرارا جسػيمة فػي حالػة وجػود مجموعػات مػف الذتػب أو المخطوطػات 

ري االحتمػػاظ ي ػػػا المػػواد العضػػوية عامػػػة حيػػث تتسػػيب فػػػي نمػػو المطريػػات فمػػػف الضػػرو 
علػػػى أرفػػػؼ مذشػػػوفة معرضػػػة م طػػػاة قػػػدر اإلمذػػػاف داخػػػؿ الخػػػزا ف وال ي ػػػ  وجودهػػػا 

 ألخطار دا مة.
أمػػا المتػػاحؼ الموجػػودة فػػي المػػدف ال ػػناعية ف ػػي تتعػػرض ألخطػػار واسػػعة حيػػث 

ومرذيػػػات الذيريػػػت التػػػي توجػػػد فػػػي الجػػػو نتيجػػػة الحتػػػراؽ يذػػػوف الجػػػو مشػػػيعا يال ػػػازات 
الزيػػػت ذػػػذلؾ غػػػاز ثػػػاني أذسػػػيد الذيريػػػت الػػػذي يػػػؤدي إلػػػى إتػػػبلؼ الوقػػػود مػػػف المحػػػـ أو 

           1الذثير مف المواد العضوية ألنا يتحوؿ إلى حامض الذيريتيؾ.

                                                           
 . 16عيد المعز شاهيف، مرج  سايؽ، ص  - 1
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 يبين أسباب تمف المواد العضوية بالمتحف(: 14رقم )جدول 

 الرطوية الشوا ب الموجودة في الجو والتق ير اإلهماؿ
 الحوادث  -1
التعرض للحرارة  -2

 لرطوية والجماؼ او  والضو 
عدـ االعتنا  في  -3

 التناوؿ

 األترية  -4
 ال يار -5
 

 الجماؼ الزا د -6
ضعؼ التماسؾ مف  -7

 جرا  الجماؼ 
 إتبلؼ النسيج -8

النتيجة: المطريات، 
 الحشرات اليذتيريا، التلؼ 

النتيجة: اليق ، ت ير اللوف 
 التماسؾ  وضعؼ

 الت يرات السريعة النتيجة:
 الخشب إتبلؼ -
 األمبلحتنشيط  -
 المادة البل قة إضعاؼ -
 تيق  اللوف  -
 ت ثر مواد الذتاية -

 نقال عن عبد المعز شاهين ) بتصرف (

 :المواد العضويةعمى تأثير الرطوبة  – 4 – 5
النسػػػيية يػػػؤثر سػػػليا علػػػى المجموعػػػات األثريػػػة ذػػػوف إف الت يػػػر الممػػػاجئ للرطويػػػة 

واد مػػػ تمنسػػػوجات، ورؽ، مخطوطػػػات ... إلػػػخ خشػػػب عػػػاج،  )يعػػػض المػػػواد العضػػػوية 
معنػػى ذلػػؾ أن ػػا تمػػتص الرطويػػة فػػي حالػػة ارتماع ػػا فػػي الجػػو والعذػػس فػػي  1مسػػتطرية

حالػػة وجػػود هػػذ  المػػواد العضػػوية فػػي مذػػاف جػػاؼ أو عنػػد انخمػػاض نسػػية الرطويػػة ف ػػي 
تحػػاوؿ خلػػؽ التػػوازف فػػي المحػػيط الػػذي تتواجػػد فيػػا تختلػػؼ هػػذ  الخا ػػية مػػف مػػادة إلػػى 

األثريػػة يالرطويػػة يػػدرجات متماوتػػة فعلػػى سػػييؿ  للقػػى أخػػرى ويذػػوف تػػ ثر المػػادة المذونػػة
ممػػا يجعػػؿ أليػػاؼ طويلػػة وتتمػػدد ا مػػالمثػػاؿ يتعػػرض الخشػػب والػػورؽ إلػػى انتمػػاخ مذونات 

     في حاؿ وجود رطوية عالية، أما يالنسية للنسيج فإنا يتعرض لبلنذماش. 

                                                           
1 - Collette.N, opcit, p 21.  
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 وذػػػؿ هػػػذ  الظػػػواهر ) االنذمػػػاش، التمػػػدد واالنتمػػػاخ ت تػػػؤثر سػػػليا علػػػى المذونػػػات
 فيحدث االنم اؿ.النسيجية 

يعػػرؼ يتمتػػت ينيتػػا إذا مػػا تعػػرض إلػػى نسػػية رطويػػة عاليػػة ويالتػػالي  ذػػذلؾ العػػاج
 تظ ر عليا تشققات أو إقتبلعات على شذؿ ن يبلت.

أي أن ػػػا تتماعػػػؿ فػػػي جانػػػب واحػػػد عنػػػد يعػػػض المػػػواد العضػػػوية متياينػػػة الخػػػواص 
دث اعوجاجػا، أمػا الػيعض اآلخػر ت يير نسية الرطوية، إما تنتمخ أو تػنذمش وهػذا مػا يحػ

               2أجزا  من ا جرا  تيايف سري  في نسية الرطوية. 1فيمذف أف تنم ؿ
ذمػػػا أف نسػػػية الرطويػػػة العاليػػػة مػػػ  درجػػػة حػػػرارة عاليػػػة تسػػػاعد علػػػى تذػػػاثر ونمػػػو 

ويػػػذلؾ تػػػؤثر علػػػى عػػػف األشػػػعة الينمسػػػجية  عمليػػػة التلػػػؼ الناتجػػػة ممػػػا يسػػػ ؿالمطريػػػات 
، ذمػػػا أف الت ييػػػر فػػػي درجػػػة الحػػػرارة يشػػػذؿ خطػػػرا علػػػى 3نػػػات العضػػػويةال ػػػياغ والملو 

خا ػػػة إذا ذانػػػت ي عػػػداد ذييػػػرة ويرجػػػ  السػػػيب إلػػػى عمليػػػة المجموعػػػات داخػػػؿ المخػػػزف 
التمػػػدد والػػػتقلص التػػػي تتعػػػرض ل ػػػا المػػػادة العضػػػوية ممػػػا يػػػؤثر علػػػى ضػػػعؼ مقاومت ػػػا 

        4وتماسذ ا.
 

 تأثير الضو:: – 5 – 5
ف األشػػعة اإللذتروم ناطيسػػية وهػػي حساسػػة يالنسػػية لعػػيف الضػػو  هػػو مجموعػػة مػػ

" أو األشػعة السػينية "  onds vadioاإلنسػاف وهػذ  اإلشػعاعات هػي نمسػ ا الموجػات " 
Rayonx  مػػػاڤا" أو أشػػػعة  " Gama"   وهػػػذا  إشػػػعاعات اذل ػػػا ال تختلػػػؼ إال يطػػػوؿ

نجػػػد هنػػػاؾ يشػػػذؿ عػػػاـ  5االخػػػتبلؼ هػػػو الػػػذي يحػػػدد الطاقػػػة المنيعثػػػة مػػػف ذػػػؿ إشػػػعاع،
 م دريف أساسييف لئلضا ة داخؿ المتحؼ سوا  يجناح العرض أو التخزيف هما: 

النافػػذ عيػػر : ونق ػػد ي ػػا الضػػو  النػػاتج عػػف أشػػعة الشػػمس إنااارة تات مصاادر طبيعااي –أ 
اختراؽ مختلػؼ طيقػات ال ػبلؼ يػوالػذي ي ػؿ إلينػا األيواب وشمسيات المتحؼ ونوافذ ، 

                                                           

 . 51يوعذاش حذيـ، مرج  سايؽ، ص  -  1
 . 52نمسا، ص  -  2
 . 53نمسا، ص  -  3
 نمسا.  -  4
 نمسا. -  5
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غيػر ثايػت حيػث يت يػر يػيف ال ػياح والمسػا  ومػف ف ػؿ وهذا النوع مػف اإلنػارة  ،الجوي
ف ػػػي يمذػػػف أف  ،حوة والم يمػػػة، لػػػذا ي ػػػعب الػػػتحذـ في ػػػا ػػػإلػػػى آخػػػر ويػػػيف األجػػػوا  ال

ذػػبل  وهنػػا نجػػد أف ذػػبل المتحمػػيف تتػػوفر في ػػا لػػوذس 1000تتجػػاوز فػػي يعػػض األحيػػاف 
 1.التوعيف مف اإلضا ة

ة مختلمة الم ايي  التػي تنػتج أشػعة : اإلنارة اال طناعينارة تات مصدر اصطناعيإ –ب 
 يعد است بلؾ الطاقة م ما ذاف نوع ا وهي على عدة أنواع وأشذاؿ: 

التػػػي هػػػذا النػػػوع يعمػػػؿ علػػػى أسػػػاس الطاقػػػة الذ ريا يػػػة  :áincandescenceم ػػػايي   -
تمػػر علػػى األسػػبلؾ، هػػذا األخيػػر ي ػػدر أشػػعة يعػػد تعرضػػا ل ػػذ  الشػػحنة التػػي تجعلػػا 

ت تحػػدث داخػػؿ حيػػز م لػػؽ مػػف الزجػػاج دوف وجػػود أذسػػجيف سػػاخف وذػػؿ هػػذ  التمػػاعبل
التػػػػي ي ػػػػدرها ذات لػػػػوف أ ػػػػمر، ف ذسػػػػدة الضػػػػو  الػػػػذي يسػػػػيب هػػػػذ   ونػػػػوع اإلضػػػػا ة

التماعبلت المعقدة ت ي  األقمشة والجلود واألوراؽ وال وؼ األ مر وذذلؾ العديد مف 
 2المواد البل قة هشة عند تعرض ا للضو .

اإلنػػارة وأشػػعة المػػوؽ الينمسػػجية ت ػػؿ حتػػى م ػػايي  ذات ضػػ ط مػػنخمض: ت ػػدر  -
253.7 NM  (nanométre قياس األشعة. ةوهو وحد ت 

 لوذس. 50م ايي  ذات ض ط مرتم : ي ؿ  وت ا إلى  -
 : األخطار الناتجة عن اإلنارة –ج 

تلعػػب مػػدة اإلنػػارة هػػي األخػػرى دورهػػا فػػي تلػػؼ اللقػػى حيػػث أن ػػا ذلمػػا طالػػت ذلمػػا 
المسػػػاحة المشػػػعة وفػػػي هػػػذ  الحالػػػة ي ػػػي  سػػػط  المػػػادة علػػػى زادت طاقػػػة اإلشػػػعاعات 

 3األثرية الذي يتلقى هذ  اإلشعاعات هشة.
فػػػػػػػػي التلػػػػػػػػؼ  األشػػػػػػػػعة فػػػػػػػػوؽ الينمسػػػػػػػػجيةأي  nm 600تتسػػػػػػػػيب األشػػػػػػػػعة تحػػػػػػػػت 

واللوحػػات الملونػػة وغيرهػػا  جينػػيف وال ػػرا ،وذيميػػا ي للمػػواد العضػػوية ذالسػػليلوز واللييزيالم
إلحػداث تمػاعبلت الت ذسػد ومػ  وجػود نسػية عاليػة  حيث ت در هذ  األشعة طاقة ذافيػة

تقطعػػات علػػى المػػادة األثريػػة، ويسػػتمر هػػذا التػػ ثير فػػي مػػف الرطويػػة تسػػيب هػػذ  العمليػػة 

                                                           

 .55سايؽ، ص  يوعذاش حذيـ، مرج  - 1

 . 56نمسا، ص  - 2
 . 57نمسا، ص  -  3
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وذيميا ي حتى ولو وضعت التحمة في مذػاف يزيتلؼ المادة األثرية يسيب ت ثير التلؼ الم
 1مظلـ.

  ت نجد الحرارة الناتجػة ) األشعة تحت الحمرا NM 600أما يالنسية لؤلشعة فوؽ 
من ا تتسيب في التلؼ ذما يمذف أف تتسيب ل ا في تجميؼ سط  المػادة األثريػة وتػؤدي 
يذلؾ إلى إحداث شقوؽ أو اعوجاج، ذما يمذف للضو  أف يتلؼ يعض أنواع ال ػرا  مثػؿ 

سػلـ  ، إذا استعمؿ في ل ؽ التحػؼ أو تقويت ػا ويمثػؿ الشػذؿ التػاليRésine  "2غرا  "
 اعات.اإلشع

 
درجات 
 إشعاعية

األشعة  ت.ح
 الظاهرة

أشعة  ؼ.ب
 إذس

أشعة 
 قامة

إشعاعات 
 ذونية

       
         

      106     104    102         1      102        104       106      106 
                  

 أشعة فوؽ الينمسجية ينمسجي / أحمر  أ مر     أزرؽ أشعة تحت الحمرا  

 :وأثرها عمى المواد العضوية نقص التهوية – 6 – 5
يعتيػػر تجديػػد ال ػػوا  داخػػؿ المتحػػؼ عامػػؿ م ػػـ وفػػي حالػػة عػػدـ وجػػود ت ويػػة جيػػدة 
يتسيب في تلؼ التحؼ وتػ ثير ذلػؾ يظ ػر مػف خػبلؿ نمػو المطريػات ويزيػد تػ ثير  عنػدما 

 .3يذوف ال وا  الداخلي مشي  يالطميليات والميذرويات المج رية الضارة
 
 
 
 
 

                                                           

 .59يوعذاش حذيـ، مرج  سايؽ، ص  -  1
  .60نمسا، ص  -  2

 .64محمد رفعت موسى مرج  سايؽ، ص  - 3
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 عوامل التمف البيولوجية: – 7 – 5
حيػػث يظ ػػر فػػي  ويعػػرؼ ذلػػؾ يػػالتلؼ الييولػػوجي تػػؤثر الذا نػػات الحيػػة فػػي المػػواد

المػػػػػواد العضػػػػػوية فقػػػػػد تتحلػػػػػؿ لتػػػػػوفر م ػػػػػدر طعػػػػػاـ للقػػػػػوارض والحشػػػػػرات والمطريػػػػػات 
يالمتػػػػاحؼ ذالنمػػػػؿ ، إذ تشػػػػذؿ الحشػػػػرات خطػػػػرا علػػػػى المجموعػػػػات الخشػػػػيية 1واألشػػػػنات
الخشب الرطب، تقايؿ هػذ   اليعض منا الخشب الجاؼ واليعض اآلخر ي اجـ 2األييض

شػػميات ر ت وهمػػا مػػف ف ػػة الح Miteت، عثػػة )  Teigne)   من ػػا خلمػػةالحشػػرات أسػػما  
       مف عا لة السعميات.

واإلشػػارة إليػػا غاليػػا يعػػد فػػوات األواف يذػػوف اذتشػػاؼ هػػذا النػػوع مػػف عوامػػؿ التلػػؼ 
بلحظت ا خبلؿ فترة نموها وهػي المرحلػة التػي تتسػيب عب م ومثاؿ ذلؾ الشرانؽ التي ي

 في ا أذثر األضرار.
ـ اتتحلػػػؿ المػػػواد لتذػػػوف م ػػػدر طعػػػ فقػػػد التلػػػؼ جػػػز ا مػػػف الػػػدورة الطييعيػػػة يعتيػػػر

أو  أو لتػػوفير مػػ وى للرخويػػات الثاقيػػة لؤلخشػػاب اليحريػػة للقػػوارض والحشػػرات والمطريػػات
م ػػػراف أو األحمػػػاض العضػػػوية التيػػػوؿ أن ػػػا قػػػد تضػػػعؼ يواسػػػطة فضػػػبلت األيػػػض مثػػػؿ 

يػوفر تواجد ال يار في المخازف الذي  ياإلضافة إلى، 3الذا نات الحية تذاثر  مفالناتجة 
 .ذما قد يطرأ على مخزف اآلنسة محمدي يمتحؼ سطيؼ الحشرات جو مناسب لظ ور

المعػػروؼ أف الم ػػراف أيضػػا هػػي أذثػػر الحيوانػػات القارضػػة التػػي تشػػذؿ خطػػرا  ومػػف
ات لس ولة دخول ا لمنػاطؽ التخػزيف وترتيػب اللقػى ذات التػ ثير العضػوي على المعروض

، فعلػػى سػػييؿ 4القا مػػة األذثػػر تعرضػػا للتلػػؼ يسػػيب هػػذ  الحيوانػػات القارضػػةعلػػى رأس 
المثػػاؿ تقػػرض الم ػػراف اليطاقػػات الورقيػػة الم ػػاحية للمعروضػػات عنػػد التخػػزيف ويضػػياع 

 5ؤلثر والتي ي عب تعويض ا يعد ذلؾ.اليطاقة تضي  قيمة المعلومة ال امة يالنسية ل
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 عوامل التمف البشرية:  – 8 – 5
تعػػد سػػو  الرعايػػة السػػيب الػػر يس لتلػػؼ المجموعػػات األثريػػة داخػػؿ المتحػػؼ طػػواؿ 
فتػرة تواجػدها فػي المخػزف فعػػف طريػؽ النقػؿ والتحريػؾ مػػف أماذن ػا لعػدة أسػياب يعرضػػ ا 

فػإف  2ةعي مما يؤدي إلى البلميػاال، خا ة إذا هناؾ نقص في الو 1لؤلخطار الميذانيذية
ضػعؼ اإلدراؾ يمػػا يحػيط يالمػػادة األثريػػة مػف تلػػؼ، وذيميػػة التعامػؿ مع ا،سػػوؼ يقػػوداف 

 3إلى فقداف األدلة وضياع ا لذلؾ يجب اتخاذ اإلجرا ات السليمة والدقيقة.
القانونيػػػػة للتحػػػػؼ أ ػػػػيحت دوف حػػػػدود فػػػػي هػػػػذا غيػػػػر والتجػػػػارة  ذمػػػػا أف السػػػػرقة

سػػاهـ العن ػػر اليشػػري فػػي تلم ػػا عنػػد تخزين ػػا أو عرضػػ ا يطريقػػة غيػػر فقػػد ي 4المجػػاؿ،
علميػػة ويسػػ ؿ يػػذلؾ سػػرقت ا إذا ذانػػت وسػػا ؿ الحمايػػة غيػػر ذافيػػة ذمػػا أنػػا مػػف ال ػػعب 
على الطاقـ المسير االنتيا  إلى التحؼ الناق ة في المخازف إال يعػد مػرور وقػت طويػؿ 

ضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أعمػػاؿ التخريػػب مػػف الػػزمف خا ػػة إذا ذانػػت طريقػػة التخػػزيف فوضػػوية 
التي يتعرض ل ا اإلرث الثقافي والتي تتسػيب فػي يسيب الحروب واالستعمار  5وال مجية

   .في ضياعا لؤليد
 عوامل تمف أخرى: – 9 – 5

قػػد نجػػد يعػػض العوامػػؿ األخػػرى تسػػاهـ فػػي تلػػؼ المعروضػػات األثريػػة والتػػي مػػف 
 ش ن ا أف تتسيب في ضياع التحؼ والتي مف يين ا:

قػػد تتعػػرض يعػػد التحػػؼ لبلعوجػػاج فػػي حالػػة عػػدـ وجػػود السػػند دم تااال م السااند: عاا –أ 
ألف وزف التحمػػػة ومادت ػػػا يلعيػػػاف دورا هامػػػا فػػػي ذلػػػؾ للمحافظػػػة علػػػى الشػػػذؿ الخػػػارجي 
للتحمػػػة، لمػػػدة زمنيػػػة أطػػػوؿ ألف السػػػند فػػػي حػػػد ذاتػػػا يذػػػوف عػػػامبل فػػػي اعوجػػػاج يعػػػض 

 ويا في الشذؿ.التحؼ إذا لـ يذف مبل ما لشذل ا ما ينجر عنا تش
فػػي الذثيػػر مػػف الحػػاالت قػػد يت ػػاوف يعػػض عمػػاؿ المتحػػؼ فػػي  طريقااة الترتيااب: –ب 

فػي حمػظ التحػؼ وت ويت ػا ذمػا أف  ترتيب التحؼ داخؿ المخازف ونظرا ألهميتا الق وى
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نػػػوع الرفػػػوؼ ومن جيػػػة ترتيي ػػػا تػػػ ثر علػػػى حالػػػة الحمػػػظ فذلمػػػا ذانػػػت طويلػػػة أو عريضػػػة 
   1ة ذانت أحسف للحمظ.ومرتمعة وذات مساحات معتير 

ويجػػب معرفػػة تػػ ثير الترتيػػب علػػى التحػػؼ فػػي حػػد ذات ػػا ف نػػاؾ يعػػض التحػػؼ ال 
يمذن ا أف تتحمؿ وزن ا فذيؼ ل ا أف تتحمؿ وزف التحػؼ األخػرى أو أف توضػ  الواحػدة 

   2فوؽ األخرى.
 (:Bدراسة نقدية في مخزني سطيف )األنسة محمدي( وسيرتا ) – 6
راسػػة إلػػى الجانػػب التطييقػػي نقػػد فػػي المخػػازف المخ  ػػة لقػػد خ  ػػنا فػػي هػػذ  الد 

للمواد العضػوية حيػث سػنتذلـ عػف دور ت ي ػة المخزنػي سػيرتا و سػطيؼ مػف خػبلؿ عػدة 
عوامػػؿ تعمػػؿ علػػى تنظيمػػا ف نػػاؾ يعػػض الشػػروط ال يػػد مػػف احترام ػػا ويعػػض الخطػػوات 

ى يجػػػب أف تطيػػػؽ فػػػي الميػػػداف حتػػػى يت يػػػ  المخػػػزف ويػػػنظـ أحسػػػف تنظػػػيـ للح ػػػوؿ علػػػ
جػػودة التخػػزيف والحمػػظ الجيػػد للمقتنيػػات العضػػوية وذلػػؾ ياتيػػاع عػػدة خطػػوات م مػػة فػػي 
تسػػػيير وتج يػػػز المخػػػازف فػػػي ذػػػبل المتحمػػػيف وهػػػي تعتيػػػر خطػػػوات جػػػد وظيميػػػة لتسػػػ يؿ 

 إمذانية الو وؿ للتحمة واالطبلع علي ا وحمظ ا وأمن ا.
المتاحؼ مػف خػبلؿ  فالنسية للتنظيـ المخازف فتطرح يشذؿ قوى عند المخت يف في علـ

وج ػػة نظػػر المعمػػاري حػػوؿ قضػػية تنظػػيـ المخػػازف التػػي التػػزاؿ محػػؿ نقػػاش إلػػى يومنػػا 
هػػػػذا، ألف اليرمجػػػػة المعماريػػػػة والوظيميػػػػة تلعػػػػب دورا هامػػػػا فػػػػي إنجػػػػاز المخػػػػزف وتحديػػػػد 
موقعػػػا داخػػػؿ المتحػػػؼ وهػػػذ  الم مػػػة حساسػػػة يجػػػب أف تسػػػند للمخت ػػػيف ذوي االطػػػبلع 

 والضروري داخؿ هذ  المؤسسة.الجيد على المرفؽ ال اـ 
يسػػػيرتا إلػػػى يعػػػض الشػػػروط التػػػي  Bيحتػػاج مخزنػػػي االنسػػػة محمػػػدي يسػػػطيؼ والمخػػزف 

يجػػب اتياع ػػا حتػػى تذػػوف المسػػاحة المخ  ػػة منتظمػػة تتماشػػى مػػ  المقػػاييس الدوليػػة 
لتخػػػزيف المجموعػػػات األثريػػػة، وتتمثػػػؿ هػػػذ  الشػػػروط فػػػي يعػػػض األعمػػػاؿ التػػػي اليػػػد مػػػف 

  ا في النقاط التالية:احترام ا ويمذف طرح
المذػػػػاف المخ ػػػػص للتخػػػػزيف يجػػػػب أف يسػػػػم  يػػػػدخوؿ المجموعػػػػات األثريػػػػة ويػػػػوفر  -

الظػػػػػػروؼ الجيػػػػػػدة للحمػػػػػػظ مػػػػػػف السػػػػػػرقة والحرا ػػػػػػؽ والذػػػػػػوارث الطييعيػػػػػػة وفػػػػػػي الحػػػػػػاالت 
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المستعجلة، ذما يجب مراقية الوسط اليي ي مثؿ حدة الظػبلـ والحػرارة والرطويػة ومراقيت ػا 
   مف عدـ وجود الملوثات الذيميا ية والذا نات الييولوجية.ياستمرار والت ذد 

تحسػػيف أدوات الترتيػػب التػػي ال يػػد  مػػف اسػػتعمال ا يمػػا يتماشػػى مػػ  مسػػاحة المخػػزف  -
 تس يبل للو وؿ الس ؿ للمقتنيات ويذلؾ تحقيؽ االستقرار وال مود.

 يجب تنظيـ المجموعات حسب الشروط اآلتية:  -
o الم در الج رافي والثقافي. 
o . التسلسؿ الزمني لبلقتنا 
o .ت نيؼ التحؼ 
o .طييعة المادة األثرية 

ولضػػػماف التخػػػزيف الجيػػػد للمقتنيػػػات العضػػػوية ي ػػػمة عامػػػة فػػػي ذػػػبل المتحمػػػيف فمػػػف 
الضػػػروري تمػػػادي تذديسػػػ ا وهػػػذا يتػػػرؾ مسػػػافة يين ػػػا لتسػػػ يؿ لمسػػػ ا ونقاهػػػا وتمػػػادي 

ي مخػػزف سػػيرتا أيػػف رفع ػػا عػػدة مػػرات ل ػػرض الدراسػػة مػػثبل وهػػذ  الحالػػة الحظن ػػا فػػ
نجػػػد تذػػػديس العظػػػاـ اليشػػػرية علػػػى يعضػػػ ا فػػػي  ػػػناديؽ، ومػػػف المستحسػػػف ت طيػػػة 
الوحدات األثرية العضػوية ي ذيػاس اليػولثيليف أو ورؽ الحريػر دوف حمػض ومػنخمض 
الحموضة القلوية، ثـ ترتب وتػنظـ علػى مسػتوى الحوامػؿ أو فػي خػزا ف ذات فتحػات 

 ل يار واألوساخ.للت وية المنتظمة ولتمادي تراذـ ا
 وللحماظ على النظافة الدا مة والمستمرة للمخزف ومجموعاتا العضوية يتـ يما يلي:

  تمريػػػر ألػػػػة شػػػػمط ال يػػػػار ذػػػػؿ يػػػػـو علػػػػى أرضػػػػية المخػػػػزف واألدراج والحوامػػػػؿ
 والخزا ف المحافظة.

 .مس  األرضية يمنشمة رطية ذؿ أسيوع على األقؿ 
  ناعمة يعيدا عف المخزف.تنظيؼ القط  مف ال يار واألوساخ يمرشاة 

 (:Bمخزني سطيف )األنسة محمدي( وسيرتا ) محاسن وعيوب ونقائص -
ف تػػوفر فػػي ذػػبل المخػػزنيف علػػى يعػػض المسػػتلزمات الخا ػػة يػػالحمظ واألمػػف إال  حتػػى واج
أن ػػا تعػػاني مػػف عيػػوب ونقػػا ص تيينػػت مػػف خػػبلؿ مظػػاهر التلػػؼ للمجموعػػات العضػػوية 

اخيػة جيػدة وتحػت العنايػة والحمػظ الػدا ميف لذانػت فلو ذانػت هػذ  األخيػرة فػي ظػروؼ من
 ذل ا سليمة وفي حالة جيدة. 
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 تتوفر المخازف على التج يزات التالية: المحاسن: -أ
 . HRمقياس لضيط الحرارة والرطوية لمراقية مقدار  -
علب يبلستيذية للمحافظة على المواد العضػوية مثػؿ العلػب المخ  ػة لحمػظ العػاج  -

 سطيؼ و ناديؽ يبلستيؾ لحمظ الجماجـ يمتحؼ سيرتا. والعظاـ يمتحؼ
 م ا ة ال يار وفرشاة ناعمة لتنظيؼ الدا ـ. -
ل اؽ األجزا  الممذذة. استعماؿ يعض مواد الحمظ ذاألسيتوف واألمونياؾ -  لتنظيؼ واج
 نجد مف يين ا ما يلي: العيوب:  -ب
مامػػا، وهػػذا مػػا يػػؤدي ال تحتػػوى خػػزا ف المحافظػػة علػػى فتحػػات للت ويػػة ف ػػي م لقػػة ت -

لتراذـ ال يار واألوسػاخ فيسػيب ذلػؾ مشػذلة الػتعمف وهػذا مػا لػوحظ فػي مخػزف سػيرتا مػف 
 خبلؿ تذديس الجماجـ على يعض ا.

عدـ المراقية المستمرة للظروؼ المناخية وهػذا يػالمخزف وهػذا مػا يمسػر نسػب الرطويػة  -
 التي تش د يعض االرتماع خا ة في ف ؿ التساقط.

ذػػػديس المقتنيػػػات العضػػػوية علػػػى يعضػػػ ا الواحػػػدة تلػػػوى األخػػػرى دوف تػػػرؾ مشػػػذلة ت -
المسػػافة يين ػػا داخػػؿ ال ػػناديؽ وهػػذا مػػا لمػػت انتياهنػػا أثنػػا  العمػػؿ الميػػداني والتشػػخيص 
النظري حيث نجد  عوية في اخراج القطػ  واعادت ػا ف ػذا يعتيػر عامػؿ الحتذػاؾ القطػ  

 ة مف ج ة أخرى.مف ج ة والتسيب يالتعمف مف جرا  نقص الت وي
 تتمثؿ فيما يلي: النقائص: -جا 
غيػػاب خػػزا ف المحافظػػة الخا ػػة يػػالقط  الذييػػرة مثػػؿ حافظػػة للقطػػ  الجليديػػة وخزانػػة  -

 حافظة لؤليواب....إلخ.
 غياب ج از التيريد لتعديؿ المناخ يإنقاص درجة الحرارة الممرطة. -
رميـ جيػػد للمقتنيػػات، وعػػدـ غيػػاب مػػواد الحمػػظ واإلمذانيػػات العاليػػة لضػػماف حمػػظ وتػػ -

 وجود المخت يف المحترفيف في هذا المجاؿ. 
 
 
 
 



 يف متحفي سريتا وسطيف العضوية املقتنياتوعرض  أساليب حفظ                      الفصل الثالث
 

014 

 :خالصة الفصل
داخػػؿ قاعػػة  ةالمتحػػؼ الييػػت األمػػيف الحػػافظ لحيػػاة المػػواد العضػػوية، فالتحمػػيعتيػػر 

  الػػػذي تقضػػػي فسػػػا أطػػػوؿ المتػػػرات مػػػف عمرهػػػاأو المخػػػزف هػػػو المذػػػاف الوحيػػػد  العػػػرض
لم مػػػػة فػػػػي المتحػػػػؼ خا ػػػػة جنػػػػاح العػػػػرض وعليػػػػا اليػػػػد مػػػػف إعػػػػادة هيذلػػػػة الجوانػػػػب ا

والتخػػػػػزيف وتقػػػػػديـ مقترحػػػػػات إليجػػػػػاد حلػػػػػوؿ لمشػػػػػاذؿ وعيػػػػػوب التعامػػػػػؿ مػػػػػ  المقتنيػػػػػات 
 العضوية.

نظػػرا لحساسػػية المذػػاف واألضػػرار التػػي تػػنجـ يجػػب معرفػػة ذػػؿ عوامػػؿ التلػػؼ  ذمػػا 
جمة عف ذلؾ مف جرا  عدـ العناية أو تعرض المواد العضوية واألثرية لتلؾ العوامؿ النا

النسػػػيية ال يػػػر معقولػػػة داخػػػؿ المتحػػػؼ أو درجػػػة الحػػػرارة القػػػاهرة التػػػي قػػػد عػػػف الرطويػػػة 
فػػي جمػػاؼ التحػػؼ وتلم ػػا ومػػا ينػػتج عػػف ذلػػؾ أيضػػا نمػػو الذا نػػات الحيػػة الدقيقػػة تتسػػيب 

 من ا أو ال  يرة أيضا.
وسط حمظ يتبل ـ مػ  مػدى قػدرة هػذ  المػواد علػى  ومف هنا ال يد مف تقديـ وتوفير

ذػػؿ ظػػروؼ التلػػؼ حتػػى نسػػتطي  المحافظػػة علي ػػا و ػػيانت ا واإلطالػػة فػػي أمػػد مقاومػػة 
  وجودها. 



 
إحصاء وجرد املقتنيات العضوية احملفوظة يف متحفي سطيف 

 وسريتا

 

 متحف سطيف .  أوال:

 متحف سريتا. ثانيا: 
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 متحف سطيف: -أوال
في البحث العممي و البحوث تمثل الطرق اإلحصائية أداة أساسية و حيوية 

فيي تساعد في تصميم التجارب و تحميل البيانات و تفسيرىا كما تساىم في ، العممي
 .ضوء ما يتوصل لو الباحث من نتائجاتخاذ القرارات المناسبة عمى 

دراساتيم  لراغبين بتطبيقو في مجالال ينحصر عمى ا حصاءبإ فأىمية المعرفة 
نتائج األبحاث األخرى  قط، إنما يمتد ذلك إلى كل باحث. فعمم اإلحصاء وسيمة لقراءة 

، وعميو سنقدم االحصاء المجمل لممقتنيات تمييز الجيد منيا و األقوى و القدرة عمى
 العضوية بمتحف سطيف لتوضيح وتسييل تعداد ىذه المقتنيات من خالل الجدول

 اآلتي:
 احصاء المقتنيات العضوية بمتحف سطيف: -1

عدد المقتنيات  عدد المقتنيات االجمالية الرقم
 المعروضة

 عدد المقتنيات المخزونة

 / وحدة 14 المقتنيات الخشبية 11
 / 06 القطع النسيجية 10
 / 04 الصناعات السعفية 10
 / 05 المقتنيات الجمدية 10
 / 08 مقتنيات عاجية 10
 / 103 حيوانات الفقارية 10
 / 85 رأسيات 10
 / 123 صفحيات 10
 / 23 معديات 10
 / 72 رخويات 11
 / 12 أدوات عظمية 11
 / 11 صناعة عظمية 10
 / كبير 01 قرن ثور 10
 / صغير 01 قرن ضبي 10
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 / صغير 02 قرنين بقر 10
 / 16 بقايا عظمية مختمفة 10
 / 02 جماجم أدمية 10
 ىيكل ميشمة 56 01 اكل عظمية أدميةىي 10
 / 03 أدوات عظمية لمعب 10
 / 12 ابر عظمية لمخياطة 01
 وحدة 549 128 دبابيس مختمفة من العظام 01
 

ومن خالل ما تم استعراضو في الجدول نجد تفاوت وفروق في تعداد المواد 
من المقتنيات العضوية وغالبية األثار الموجودة عظمية وعاجية مقارنة مع غيرىا 

 األخرى كالجمود واألخشاب والنسيج.
وعميو سنقوم بتقديم بعض النماذج لمدراسة الوصفية مع الجرد من خالل 

 البطاقات التقنية التالية:
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 :بمتحف سطيف جرد ووصف نماذج لمقتنيات عضوية -2

 بطاقة الجرد التقنية 

 

 

 10رقم البطاقة : 

 : 110رقم الجردA. Os  
 دبوس : يةالتسم. 
 عظم : المادة. 
 :المقاسات  

 سنتم 7، 5: الطول األقصى -
 مم 0005:  السمك -
 

  (.1967 -1959الشرقية لمدينة سطيف )  ةالمقبر  االكتشاف:مكان 
  :متحف سطيفمكان الحفظ  
 جيدة حالة الحفظ : 
 م 4-2القرن  :التاريخ   Datation.Ⅱ.Ⅳ siècles Ap –je.           
 الوصف والتحميل :     

أخاديووود  وزينوووتدبووووس مووون العظوووم ذو رأس مخروطوووي مووودبب عموووى شوووكل تووواج          
رفيعووة ومتشوووابكة بووثالث حوووزات دائريووة عميقوووة مرفوقووة بخووورزتين دائووريتين تحووود بوووين رأس 
الدبوس وجذعو ذو نياية حوادة أعموى الورأس، وىوذا النووع مون الودبابيس كوان يسوتعمل فوي 

 لفترة الرومانية. ترتيب تسريحات شعر لمنساء خالل ا
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 بطاقة الجرد التقنية 

 

 12 رقم البطاقة :

 : رقم الجرد A. os111 

 :دبوس   التسمية 

 :عظم المادة 

 :المقاسات 
 سنتم  1،  0الطول:  -
 مم  1، 10العرض:  -
 مم 1، 10السمك:  -
 

                          

  م(. 1935: الشمال الغربي  لمدينة سطيف ) مكان االكتشاف 
 متحف سطيفالحفظ :  مكان . 
 جيدة  حالة الحفظ : 
 :م      4-2القرن  التاريخDatation.Ⅱ.Ⅳ siècles Ap –je 
  التحميل:    الوصف و 

ابرة من العظم ذات شكل مسطح الرأس ويخترقيا ثقبين أحدىما دائري والثاني      
 .لممونةفي نيايتو يمرر الخيط  في ثقبيا المدبب في خياطة  األلبسة ا ممدد ومدبب 
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 

 10رقم البطاقة : 

 : رقم الجردA . OS 723 

 :ىيكل بشري مفصص  التسمية  

 :عظام  المادة  

 المقبرة الشرقية:مكان االكتشاف 

 الرومانية بسطيف.
  : متحف سطيفمكان الحفظ 
 متوسطة :  حالة الحفظ 
 : قبل الميالد. القرن الثاني  التأريخ 
 ل: التحميو  الوصف 

مخووزن األدوات بىيكوول عظمووي إلنسووان روموواني محفوظووة فووي إنوواء بالسووتيكي           
عبارة عن بقايوا ميشومة إلوى قطوع اختمطوت فيموا بينيوا دون أن  وىو ، الحجرية والفخارية

يحوودد جوونس ىووذا االنسووان لكوون موون خووالل حجووم الجمجمووة يتووبن لنووا أن صوواحبيا شووخص 
 في السن. بالغ 
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 قنية بطاقة الجرد الت

 

 

 10رقم البطاقة : 

 : رقم الجرد A. OS 721 

 :ىيكل بشري مفصص.  التسمية 

 :عظام المادة 

 المقبرة الشرقية  :مكان االكتشاف
 الرومانية بسطيف.

  : متحف سطيفمكان الحفظ 
 متوسطة .:  حالة الحفظ 
 : حسب امينة المتحف  القرن الثاني قبل الميالد التأريخ. 
 

 التحليل  : الوصف و 

ىيكووول عظموووي مفصوووص إلوووى قطوووع صوووغيرة جووودا خاصوووة عظوووام الصووودر والسووواقين        
والشيء المالحظ أن الجمجموة مواتزال فوي حالوة حسونة إال أن الفوك السوفمي ليوا يبودو أنوو 
قوود سووقط نتيجووة لالىتووراء المتواصوول عمييووا، كمووا يبوودو أن الييكوول فووي حالووة تووداخل كبيوورة 

 ه.بين العظام في بينيا مما يصعب عممية فرز 
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 10 رقم البطاقة :

   الجرد :رقم A. OS 152 
   : جمجمة .التسمية  
   : عظام.المادة 
 المقبرة الشرقية  :مكان االكتشاف

 الرومانية بسطيف
  : متحف سطيفمكان الحفظ 
 : متوسطة  حالة الحفظ 
   : القرن الثاني قبل الميالد.التاريخ  

  التحميل: الوصف و 
جمجمووة إلنسووان روموواني فقوود الفووك السووفمي منيووا وميشوومة األنووف ، تتميووز بعينووين       

غووائرتين ليووا جبيووة مقوسووة شوويء مووا، وتبوودو ضووخمة يظيوور عمييووا بعووض الكسووور عمووى 
مسووووتوى الحافوووووة اليمنوووووى لعظوووووم الجبيوووووة،  كموووووا أنوووووو يصوووووعب تحديووووود جنسووووويا وىوووووي اآلن 

 انية. معروضة بالقاعة القديمة بجناح المقتنيات األثرية الرم
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 06اقة : طقم البر 

 : رقم الجرد A. OS 155 
  :جمجمة . التسمية   
  :عظام.المادة 
 المقبرة الشرقية :مكان االكتشاف

 الرومانية بسطيف.
  : متحف سطيف.مكان الحفظ 
 متوسطة . حالة الحفظ : 
  القرن الثاني قبل الميالد.  :التاريخ 

  التحميل:الوصف و 
جمجمة كاممة جمبت من المقبرة الشرقية الرومانية بمدينة سيطف إثر الحفريات     

 1959" سنة و جينيفي التي  قام بيا جنود فرنسيين ىوة من امثال "  فيفري و قسيري 
ىذه الجمجمة في حالة حسنة من خالل حفظيا ترجع لشخص طاعن  1م. 1966 –

نانو بينما  الفك السفمي ال يزال يحتفظ في السن، كما يالحظ أن الفك العموي  فقدت اس
سنانو،  وما يمفت لالنتباه ىو الكسر عمى مستوى األنف مع بعض الرضوض أببعض 

 القميمة والمنتشرة عمى مستوى السطح األعمى ليا مع الكسر الظاىر في محجر العينين.

 

                                                           

تقرير حول الحفرية قدم من طرف الباحث .. 
1  

 Guéry  5891  , N° III B 324 p 09.  
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 70رقم الطاقة رقم :  

 : رقم الجرد A. OS 150 
 ىيكل بشري مفصص. سمية : الت 
  :ىيكل عظمي نموذجي كاملالمادة. 
  المقبرة الشرقية مكان االكتشاف :

 الرومانية بسطيف.
  : متحف سطيف.مكان الحفظ 
 حسنة .حالة الحفظ : 
 : بين القرنين الثاني والرابع قبل  التاريخ

 الميالد.
  التحميل:الوصف و 

السالميات وعظم الساق  ألجزاء مثلىيكل عظمي كامل نوعا ما باستثناء بعض ا      
م  69،1لرجل بالغ في السن طولو حوالي  دوعظم الكاحل وعظام القدمين، يعو  اليسرى

ولعل أول ما يمفت االنتباه ىو الكسر عمى مستوى الفك األيمن من عظم الجبية، أما 
القفى وواجية الفك السفمي فعموما تبدو في حالة جد سميمة ما عدا بعض الشقوق 

 لقميمة المنتشرة عمى سطح الجمجمة.ا
كما نمحظ عمى مستوى الفك العموي من جية القواطع األربعة أنيا مفقودة كما      

نالحظ وجود كسر في محجر العين اليسرى، بينما في الجية اليمنى نجد  بعض 
وضعيف، مع وجود بعض الكسور في  الرضوض ألن العظم في تمك المنطقة جد ىش

 ".  الخمفية من ناحية قاعدة  الجية الخمفية "القفى األنف و الجية
أما رؤيتيا من األعمى فتظير جمجمة قوية ذات شكل معين ويبدو عمييا التقوس     

من جية الحاجب. فيحين نجد لوح الكتفين، اليمنى في حالة جيدة نوعا ما إال النتوء 
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كتفي بينما نالحظ األخير فيو ميشم مع وجود ثقب صغير عمى مستوى وسط الثقب ال
، كما  يبدو عميو أثر الترميم بغراء شفاف المون الجية اليسرى غياب جميع األجزاء في

 قابل لإلزالة. 

أما عظام اليدين فيي تبدو ممصقة بغراء ظاىر فوي الجيوة اليمنوى لعظوم الزنود، وعظوم   
النتووووء ، وتظيووور اجوووزاء عظوووم الكووووع والتجويوووف و د اليسووورى متينوووة وقويوووة غيووور مكسوووورةاليووو

 المدبب.

وبالنسبة لمقفص الصدري فغالب العظام موجودة وىوي فوي حالوة جيودة مون الحفوظ  
ومرتبووة حسووب وجودىووا أسووفل الرقبووة يظيوور عمييووا بعووض السووواد النوواتج عوون طووول الموودة 

 الزمنية في باطن األرض، وىي تتراوح بين السميمة والمكسرة والميشمة.

ألجزاء في الييكل وتساعد في تحديد نووع أما عظام الحوض التي تعتبر  من أىم ا
الجنس، نجد الجية اليمنى واليسرى في حالة رديئوة وىشوة جودا يظيور عمييوا التورميم مون 
خالل وجود غراء بني المون، غير أنو محافظ عمى بعض األجزاء مثول المضويق العمووي 

ثوول لمحوووض وعظووم التجويووف، أمووا عظووام الفخووذين فنجوودىما فووي حالووة سووميمة وموجووودة م
 المقمتين الداخمية والخارجية والنتوء األصغر.

فقرة " صغيرة في حالة جيدة وسميمة  20كما تبدوا فقرات العمود الفقري "وعددىا      
رغم مرور الزمن ويظير عمييا بعض االصفرار المائل لمبني وىي متنوعة ففييا فقرات 

ا سميمة ماعدا اثنان عنقية وظيرية وسفمية، أما عظام اليدين والقدمين فيي عموم
 مكسرة وأخرى ميشمة وىي تمتاز بالمون األصفر.

ثوور التنقيبووات التووي قامووت بيووا الفرقووة األثريووة فووي إعمووى ىووذا الييكوول  لقوود تووم العثووور      
، وىوو محفووظ اآلن بقاعوة د لمعيد الروماني وسط مدينوة سوطيفالمقبرة الشرقية التي تعو 

 ومي بسطيف.اآلثار القديمة بالمتحف الوطني العم
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  بطاقة الجرد التقنية

 

 08رقم البطاقة : 

 : رقم الجرد ETh. 110 
 : صندوق     التسمية 
 : خشبي المادة 
 :المقاسات 

 م 1,0الطول:  -
 م 1,0: العرض -
 سم 05:  السمك -

 سطيف :مكان االكتشاف 
  : سطيفمتحف مكان الحفظ 
 جيدة  حالة الحفظ : 
  :عثماني  الفترةالتاريخ. 
 التحميل: لوصف و ا 

عبارة عن حشوات زخرفت بالحفر الغائر  صندوق خشبي من خشب العرعار،     
والبارز، و تتكون الزخرفة من اشكال ىندسية متفرعة و مثمثات و اشكال محارية  تزين 
األركان ، و تؤطر ىذا الصندوق سفائف ) حواف (  مزين بزخارف غائرة ذات اشكال 

 الصناديق لتجييز العروس. ىندسية ، استعمل ىذا النوع من
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 بطاقة الجرد التقنية

   : 09رقم البطاقة 
 : رقم الجرد ETh 111 
 : صندوق  التسمية .   
 : خشبي المادة. 
 المقاسات : 

 سم 71الطول:  -
 سم 3105: العرض -
 سم 51: السمك  -

 سطيف :مكان االكتشاف.  
  : سطيفمتحف مكان الحفظ. 
 جيدة :  حالة الحفظ. 
 الفترة البربرية .:  التاريخ 
  التحميل: الوصف و 

بربوووري األصووول مسوووتطيل الشوووكل بجووودران  العرعوووار صوووندوق خشوووبي مووون خشوووب     
مدعمووة بقضووبان حديديووة وحمقووات تتوويح أقفالووو وبمقبضووين عمووى جانبيووو لنقمووو وتغييووره 
مكانووووو يسووووتعمل لحفووووظ األشووووياء الثمينووووة والمجوووووىرات ومووووواد التجميوووول وكووووذا جيوووواز 

 .العروس
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 بطاقة الجرد التقنية  

  : 01رقم البطاقة 

 : رقم الجرد Eth 097 

 بطانة لحفظ الحميب.  : التسمية 

  جمد ماعز.   :المادة 

   سطيف. :مكان االكتشاف 
 متحف سطيف:  مكان الحفظ 
 متوسطة :  حالة الحفظ 
 :المقاسات  

 سنتم .  0،  90الطول:   -
 سنتم  0،  45العرض :  -

 : حديث  التاريخ 

 التحليل:صف والو 

وورز موون جانووب       منوودج ًيخن الشووكوة ومعناىووا فووي المغووة العربيووة، )خضاضووة( ًظوورفخ موون جج
يوتم اسوتعمالو بعود التممويح   لمخض الحميب وىي عبارة عن جمود مواعزواحد، و تستعمل 

حتوى يتسونى لمسوتعممو  دبغ بطريقوة تقميديوةيو والتنظيف من كل العوائق )نزوع الشوعر( ثوم
تسوومى العنووق تغمووق شووكمو غيوور منووتظم ليووا فتحووة  ، حصووول عمووى زبدتووووال المووبنمخووض 
لتعموق منيوا أثنواء وموزودة بحبول حامول  بخيط متين وليا سقان بيموا عصوا متينوة بإحكام 

 عممية المخض. 
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 00رقم البطاقة 

 : رقم الجرد Eth 095 

 شكوة لحفظ المواد   : التسمية
 السائمة.

 :د ماعزجم  المادة   . 

 سطيف  :مكان االكتشاف 
 متوسطة:  حالة الحفظ  
  : متحف سطيفمكان الحفظ 
 : فترات قديمة التاريخ . 

 : المقاسات  
 سنتم . 85الطول : -
 سنتم. 85العرض :  -
 

 التحليل:الوصف و 

وىي عبارة شكوة لحفظ المواد السائمة مثل الحميب والزبدة الذائبة، او سائل التمر،      
 الشعر( ثم التنظيف من كل العوائق )نزعيتم استعمالو بعد التمميح و  ماعز عن جمد

  كون جاىزة  لالستعمال.ت، فدبغ بطريقة تقميديةي
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   بطاقة الجرد التقنية

  : 02رقم البطاقة 

 : رقم الجرد Eth 094 

 : مزود( ألة موسيقية  التسمية(. 

 :جمد ماعز  المادة  . 

  سطيف. :مكان االكتشاف 
 متحف سطيف.ن الحفظ : مكا 
 متوسطة .:  حالة الحفظ 
 : حديث  التأريخ 
 :المقاسات  

 سم. 75الطول:  -
 سم . 35العرض:  -

 التحليل:الوصف و 

آلة موسيقية إيقاعية تتكون من قطعة جمد مدبوغة بشكل جيود موزودة بمزموار فوي        
ي أثنوووواء األعمووووى بووووو فتحووووات إلخووووراج الصوووووت وبيووووا خوووويط لتعمووووق عمووووى رقبووووة الموسوووويق

 استعماليا.
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 00رقم البطاقة 

   :رقم الجرد. Eth 129 

 م.0111 :تاريخ الجرد 

 زربية  اسم ألتحفةtapis 

 الغرز المعقود تقنية الصناعة : .  

 :المقاسات 
 م. 1,01 الطول )ط( : -
 سم . 01 العرض )ع(: -
 سم. 10 السمك : )سك(:  -

  : سطيف. واليةمكان الصنع 

  : قرقور حديثة تاريخ اإلنتاج . 

  :جيدة.حالة الحفظ 

 
  :التحميل و  الوصف

زربيووة مسووتطيمة الشووكل موون الحجووم الكبيوور مصوونوعة موون الصوووف النوواعم، محاكووة       
موا التركيبوة العاموة أ ،بتقنية الغورز المعقوودة وبطريقوة متناسوقة ومرصوصوة  تنتيوي بحافوة

رفوة نباتيوة عموى شوكل ريط عريض يحدد الزربية بوو زخوعناصرىا الزخرفية فتتكون من ش
، وفووي وسووط الزربيووة نجوود إطووار أكبوور حجمووا بشووكل مسووتطيل  ينتيووي وريوودات مفصصووة

، اموا القسوم   بشكل مثمث مدبب الرؤوس تزين كل جانب أربعة عصي عمى شكل معاول
، فووي االوسووط  تتوسووطو شووبكة موون الزىوور ذات المووون االبوويض المعرقووة بووالمون البرتقووالي

حين نجد محور ىذه الشبكة من الزىور تتوسطيا زىرة ذات بتيالت برتقالية ولوب أبويض 
،كوول ىووذه الزخرفووة نفووذت عمووى ارضووية زرقوواء المووون القوواتم، و فووي اطووراف ىووذه السووجادة  

 . أشكال الكالليب  بيضاء وبرتقالية عمى خمفية زرقاء
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 00رقم البطاقة 

 :رقم الجرد   Eth 127 

 م.0111 :تاريخ الجرد 

 زربية  اسم ألتحفةtapis. 

  : الغرز المعقودتقنية الصناعة . 

 :المقاسات 
 م 1080 . الطول )ط( :

 م  0080 . العرض )ع(:

 . منتس 0،  03 . السمك : )سك(:

   : الجزائر ، والية سطيف.مكان الصنع 

  : قرقور حديثة زربيةتاريخ اإلنتاج .  

 جيدة.:  حالة الحفظ 

 التحميل : لوصف و ا 
مووون توووان متمووواثمتين فوووي الحجوووم والزخرفوووة صووونعتا يموووثالن زربي يالنمسوووتط النشوووك      

، محاكووة بتقنيووة الغوورز المعقووودة وبطريقووة متناسووقة ومرصوصووة  االبوويض الصوووف النوواعم 
موووا التركيبوووة العاموووة وعناصووورىا الزخرفيوووة فتتكوووون مووون شوووريط مفصصوووة، أتنتيوووي بحافوووة 

ذات ربيوووة بوووو زخرفوووة نباتيوووة عموووى شوووكل وريووودات مفصصوووة يحووودد الز مفصوووص  عوووريض 
وعنووود إلتقووواء كووول زىووورتين نجووود زىووورة ثالثيوووة  ، الموووون األحمووور تتخمموووو مسووواحة بنيوووة فاتحوووة

ذات الخمفيوووة البيضووواء، والتوووي زينوووت ىوووي بووودورىا  الفصووووص تتجوووو نحووووى وسوووط الزربيوووة
، كموا نجود بدايوة بنمش بني مما أضفى جماال ورونقا عمى ىذه القطعة الفريدة من نوعيا

  لى المون األبيض. إىذه القطعة تحمل المون األزرق وبطريقة تدريجية ندخل 
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 00رقم البطاقة 

 :رقم الجرد Eth 127. 
 م.2015: تاريخ الجرد 

 تقنية : زربية،اسم التحفة. 

 عقدة غيور ديس. تقنية الصنع : 

 المقاسات: 
 م. 1079الطول:  -

  سنتم. 82العرض:  -

 سنتم. 0، 03، السمك:  -

  ،سطيف.مكان الصنع : 

 جيدة.حالة الحفظ : 

  التحميل الوصف و : 
زربية  تزين بيا ارضيات المنازل أو الصاالت  صنعت من الصوف الناعم        

وبتقنية العقد المغروز مكونة من زخارف بأشكال شكل سداسية مرصعة، تتوسطو أزىار 
محاكة عمى خمفية حمراء عمى شكل مستطيل مدبب الزوايا بالمون الوردي واألصفر 

ومتدرج، بينما زينت ركينات بزىور بيضاء عمى سفائفيا)حوافيا( منفذة عمى خمفية 
زرقاء ىذه الزخرفة محاطة بإطار ثانوي داخمي ذو لون أحمر أما اإلطار الرئيسي 

طار الثانوي الخارجي مزخرف بأزىار صفراء وزرقاء بسيقان زىور وبراعم القرنفل أما اإل
 فيو يحيط كامل الزخرفة بحاشية ذات لون أحمر.
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 01رقم البطاقة 

   :رقم الجردEth 124  

 م.0111 :الجرد تاريخ 

 بساط. : اسم التحفة 

 حياكة بسيطة:  تقنية الصناعة  . 

 :المقاسات 
 م 1020الطول )ط( :  -

 م .نتس 0،  90العرض )ع(:  -

 . م نتس 0،  02 مك : )سك(: الس -

   : الجزائر ، والية سطيف.مكان الصنع 
   :حديث.تاريخ اإلنتاج 
  :جيدةحالة الحفظ. 
  التحميل : الوصف و 
بربووري، يعتبوور أقوودم سوواللة فووي شوومال افريقيووا، ينتشوور فووي المنوواطق  نوووع موون الحياكووة     

يسومي بالعاميوة فوي بعوض المنواطق مون الووطن بعودة الجبمية لمنطقة القبائل وضوواحييا، 
رضووية حمووراء تحموول زخووارف عمووى شووكل أتسووميات منيووا: ) حنبوول ، بووورابح، حووولي(، ذو 

مثوول فووي المثمووث واالصووفر تت واالسووود مكعبووات السووكر بووالمون االبوويض واألزرق واالحموور
ابقة الووذكر ، امووا الحووواف فتزينيووا اشوورطة بشووكل متوودرج بوواأللوان السووالووذي يتوسووط القطعووة

       الوووووووى جانوووووووب الموووووووون االخضووووووور، كموووووووا نجووووووود ايضوووووووا حافوووووووة مزركشوووووووة بوووووووالون االبووووووويض 
 والبنفسجي.
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ىذه القطعة منفذة بواسطة خيوط مركبة فوق عودة الحياكوة المصونوعة مون الخشوب 
ذات قووووووائم ترتكوووووز عموووووى االرضوووووية، بيوووووا قطعتوووووان تشوووووكالن العارضوووووتان ذات األطوووووراف 

اخميووا العارضووتان العموديتووان، فالعمويووة تثبووت بواسووطة المنحوتووة إلووى فوورعين حتووى تشوود د
حبوووال وأوتووواد حديديوووة، والعارضوووة السوووفمية بيوووا عووودة ثقووووب عموووى مسوووافات معينوووة لتمريووور 

، معروضة في المتحف تحاكي الزوار لموا قاموت بوو المورأة الخيوط عبرىا وتثبت بالمثقب
دي  التوووي تزخووور بوووو مووون اعموووال الحياكوووة والطووورز، كووول ىوووذه القطوووع تعووود مووون التوووراث الموووا

 متاحفنا بكل ربوع الوطن.

وممووووا ال شووووك فيووووو أن الصوووووف يعتبوووور موووون أولووووى الخامووووات التووووي اسووووتخدمت فووووي 
صووناعة النسوويج منووذ بوودء الخميقووة إذ تعتبوور االغنووام موون أولووى الحيوانووات المستأنسووة، فقوود 
 دلت االبحاث منوذ آلوف السونين أن اإلنسوان االول كوان عموى إلموام بعمميوات غوزل ونسوج
الصوف، كموا أن قودماء المصوريين، والبوابميين واليونوان يقوموون بعمميوات الغوزل والنسويج 
يووودويا داخووول البيووووت، كموووا اسوووتخدم الروموووان صووووف األغنوووام فوووي صوووناعة األقمشوووة منوووذ 
مووائتي عووام قبوول الموويالد، وفووي العصووور األولووى منووذ بوودء التوواري  صوونعت موون الصوووف 

، 1آنوووذاكلبمووودان الخاضوووعة لمحكوووم العثمووواني أقمشوووة رفيعوووة فوووي بغوووداد ودمشوووق، وبعوووض ا
واشووووتيرت بووووالد المغوووورب األوسوووووط منووووذ القوووودم بتربيووووة االغنوووووام التووووي ادت الووووى صوووووناعة 

 3الذي تتوقف جودتو عمى طبيعة المناخ والمراعي.، 2الصوف

  

 
                                                           

  .62م، ص 1993، دار الفكر العربي ،  دراسات في النسيج، (أنصاف  )و نصر   (الزغبي)كوثر  .  1
االوضاع االقتصادية و االجتماعية فوي المغورب األوسوط خوالل القرنينوي الثالوث و دت ) عبد الكريم يوسف(، . جو  2

-92، مطبعووة ديوووان المطبوعووات الجامعيووة ، بوون عكنووون ، الجزائوور ، )د.ت( ، ص  م( 10 -9الرابووع اليجووريين )
93. 

3
 .105، أوراق شرقية ، )د.ت(، ص  2مجمد  ،، موسوعة العمارة و اآلثار و الفنون اإلسالمية(الباشا ) حسن.  
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 بطاقة الجرد التقنية

  : 10رقم البطاقة 

 :رقم الجرد Pr.oa 3603 
 م.2010: تاريخ الجرد 
  قرن ثور.اسم التحفة : 
 .المادة : عظم 
 : عين بوشريط  مكان االكتشاف

 والية سطيف.
 المقاسات: 

 سنتم. 60الطول: -

 سنتم. 2705القوس :  -

 سنتم. 1095السمك:  -

 متحف سطيف.مكان الحفظ : 

 حسنة.حالة الحفظ : 

 العصر الحجري القديم األسفلالتأريخ :. 

 والتحميل الوصف:  
مقوووس قموويال نيايتووو متجيووة نحووو األعمووى ينتمووي ىووذا  قوورن موون العظووم كبيوور الحجووم      

 القرن إلى فصيمة البقريات ذات الحافرين.

 

 

 



   إحصاء وجرد املقتنيات العضوية احملفوظة يف متحفي سطيف وسريتا                               الفصل الرابع

 

748 

 متحف سيرتا: -ثانيا

ىذه المعمومات في بداية أي دراسة بحثية تتيح لمقارئ فيم طبيعة  ضاعر إن است
العينة التي خضعت لالختبار والدراسة، كما أن التوصيف الجيد والعرض المناسب ليا 

تبر من األساسيات التي يقاس عمييا مدى صحة النتائج عن غيرىا. وعدم وجود ىذه يع
البيانات يخمق تساؤل كبير عند قراءة أو تقييم الدراسة. يستخدم ىذا النوع من اإلحصاء 

وعادة ما يتم  في توصيف البيانات التي تم جمعيا في الدراسات التجريبية والميدانية
ولتقييم جيد لمتحف سيرتا فإننا نوضح احصاء  كل جدولتوضيح ىذه البيانات عمى ش
 :المقتنيات العضوية كاآلتي

 مقتنيات العضوية بمتحف سيرتا:الاحصاء  -1

عدد المقتنيات  عدد المقتنيات االجمالية الرقم
 المعروضة

 عدد المقتنيات المخزونة

 / 69 عظام حيوانية 11
 / 23 دبابيس عاجية 10
 / 297 ر (صناعات عظمية ) اب 10
 / 11 عظام فيمة 10
 / 10 بقايا عاجية 10
 / 55 حمي عاجية 10
 / 03 حمي عظمية ) عقد ( 10
 / 39 مخارز عظمية 10
 / 01 حمي مرجانية 10
 / 31 حيوانات  رخوية 11
 / 161 قشور بيض النعام 11
 / 35 لعب من العظم 10
 / 36 صدفيات 10
 / 03 مشط من العظم 10
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 / 100 ا عظميةبقاي 10
 / 01 جماجم لجاموس 10
 / 03 قرون حيوانية 10
 / 05 مقتنيات خشبية 10
 / 02 أواني فخارية بيا رفاة قدسين 10
 لوحة مختمفة 27 11 لوحات فنية زيتية وغيرىا 01
 23 / جماجم بشرية 01
 32 / بقايا ىياكل عظمية 00
 عظام مختمفة 07أسنان/  13 / عظام آدمية 00

ىي عبارة من خالل ما نالحظو في الجدول نجد أن غالبية المقتنيات العضوية و 
عن بقايا عظمية سواء كانت خام ) ىياكل، أسنان، قرون ...( أو مصنعة أي في 
شكل أدوات عظمية وعاجية التي ليا النصيب األكبر في المتحف عن غيرىا وىذا 

مى ىذه المقتنيات أو يرجع إما لطبيعة المصادر التي تحصل المتحف من خالليا ع
لطبيعة الحفريات التي يعود في غالبيا لفترات ما قبل التاري  وىي ثرية بالبقايا 

 العظمية والعاجية.

وعميو سنقوم بتقديم بعض النماذج لمدراسة الوصفية مع الجرد من خالل 
 البطاقات التقنية التالية:
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 :تابمتحف سير جرد ووصف نماذج لمقتنيات عضوية -2

 بطاقة الجرد التقنية

 

  : 10رقم البطاقة 
 : 00رقم الجرد Lfv0 
 : ابرة التسمية 
 المقاسات : 

  سنتم 10الطول :  -
 سنتم 1,0العرض:  -
 سنتم 003:  السمك -

 مدينة تيديس األثرية  :مكان االكتشاف
 بقسنطينة

  : متحف سرتامكان الحفظ  
 جيدة  حالة الحفظ : 
 : الميالد حسب التقرير الموجود في المتحف. القرن األول قبل التأريخ 
 : الوصف و التحميل 

بوورة موون العظووم ذات شووكل مسووطح الوورأس فووي األعمووى دائووري وفووي نيايتووو ثقووب إ      
 مدبب ومدد يمرر فيو الخيط لخياطة األلبسة.
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 بطاقة الجرد التقنية  

 

 : 91 رقم البطاقة 

 : 3  رقم الجردFos96 
 : دبوس  التسمية 
  عاج : المادة 

 : المقاسات

 سنتم  10الطول:  -
 سنتم 1,0: العرض -
 سنتم . 005:  السمك -

 مدينة تيديس األثرية بقسنطينة :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ. 
 جيدة  : حالة الحفظ. 
 : القرن األول قبل الميالد. التاريخ 
  و التحميل  الوصف:  

دائريوووة يووود رفيعوووة ومتشوووابكة بأخاد ةمزينوووامووورأة ذو رأس  اجدبووووس مووون العووو
حووادة أعمووى  ونيايووة تحوود بووين رأس الوودبوس وجذعوووو  عمووى كافووة تمثووال الوورأس

، وىوووووذا النووووووع مووووون الووووودبابيس كوووووان يسوووووتعمل فوووووي ترتيوووووب شوووووعر الوووودبوس رأس
ألنوووو فووواخر وذو جوووودة عاليوووة فوووي  التسوووريحات لمنسووواء خوووالل الفتووورة الرومانيوووة

 .الصنع والدقة
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 

  20:  البطاقةرقم. 
 : 3 رقم الجردFos 58  
 :عقد  التسمية. 
  : العاج .المادة 

 :المقاسات 

  :سنتم . 10القطر 
 مدينة تيديس األثرية قسنطينة :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 جيدة :  حالة الحفظ. 
 : القرن الثاني قبل الميالد .  التاريخ 
  والتحميل  الوصف : 

العوواج مضوواف إليووو بعوض موون كوورات بموريووة كسلوو  تزينووو يمووبس  عقود موون مووادة      
وحودة  15وحدات مون العواج و  09في اليد عند النساء خالل الفترة الرومانية يحمل 

من البمور من عدة ألوان تجمع في خيط أرجواني متين ينتيوي مون موادة معدنيوة وىوو 
 نحاس .
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 بطاقة الجرد التقنية

 

  : 19رقم البطاقة. 

 1 جرد :رقم الA1329 
 :نوط  التسمية . 
 : عظام المادة . 
 :المقاسات 

 سنتم 0,0الطول:  -
 سنتم 1,0: العرض -
 سنتم. 406:  السمك -

 
 حمزونية مشتى العربي بشمغوم العيد والية ميمة. :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 جيدة :  حالة الحفظ. 
  : ري القديم األعمى(.الحضارة القفصية ) العصر الحج التاريخ 
 والتحميل  الوصف: 

الجيتوين  ةمدببو مزينوة بحوزوز، من مادة العظم )وسط قالدة( أو جوىرة متدلية نوط      
، وذلووووك السووووتعماالتيا المسووووتمرة ويحتموووول أنيووووا عمووووق منووووو فووووي الرقبووووةتثقووووب  ل  ايتوسووووطي

)بواليوووة  تسوووتعمل كتميموووة عنووود اإلنسوووان الرومووواني، عثووور عمييوووا فوووي حفريوووة آرثووور دوبوووريج
 .قسنطينة.(
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 بطاقة الجرد التقنية  

 22:  رقم البطاقة. 
 : 1 رقم الجردA969  
   :فك سفمي التسمية  
  : عظام المادة. 
 :المقاسات    

 سنتم. 10,0الطول:    -
 سنتم . 0,0: العرض  - 
 سنتم. 009: السمك - 

 حفرية مغارة كيف االروي قسنطينة. :مكان االكتشاف 
  : ف سرتامتحمكان الحفظ . 
 جيدة :  حالة الحفظ. 
 : فجر التاري . التاريخ 
 التحميل و  الوصف: 

فك سفمي البن أوى لمجية اليمنى معوروض فوي القاعوة المخصصوة ألثوار مرحموة        
مووا  منيوواسووبع أضووراس بفظ تيحووال يووزال مقوووس موون كووال الجيتووين ذو شووكل فجوور التوواري ، 

)بواليوووة  .م 1908ر دوبوووريج سووونة فوووي حفريوووة آرثووو تشوووفتأك ، ىوووو كامووول وبعضووويا ميشوووم
 قسنطينة.(
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   بطاقة الجرد التقنية 

 

  : 12رقم البطاقة. 

 : 1 رقم الجردA1629 
 :تميمة  التسمية. 
  : درقة سمحفاةالمادة. 
 :المقاسات 

 .سنتم  0,0الطول:  -
  .سنتم 0,0: العرض -
 سنتم. 004:  السمك -

 كيف بوزقوين بعين مميمة . :مكان االكتشاف 
 متحف سرتاكان الحفظ : م . 
 جيدة : حالة الحفظ . 
  : عصر نيولتيك. التاريخ 
  التحميل و  الوصف: 

تميمة من درقة سمحفاة تحمل ثقب في أعموى الجيوة المبسوطة لتعموق عموى رقبوة      
بالحمايوووة ألنوووو إقتوووبس ىوووذه القووووة مووون قووووة الدرقوووة وىوووي ميشووومة  وحامميوووا إيمانوووا منووو

 .كيف بوزقوين بعين مميمةم 1916تشفت سنة الجزئين العموي والسفمي، أك

 
 

 



   إحصاء وجرد املقتنيات العضوية احملفوظة يف متحفي سطيف وسريتا                               الفصل الرابع

 

756 

 بطاقة الجرد التقنية

 

 

 24 : رقم البطاقة. 
  :01رقم الصندوق. 
  :جماجم ادميةالتسمية . 
 :عظام المادة. 

 
 مدينة تيديس األثرية بقسنطينة. :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 حسنة:  حالة الحفظ . 
  والتحميل لوصفا : 

بعة جماجم آدمية متشوابية محفوظوة فوي صوندوق، منوذ جمبيوا مون الحفريوة ار         
فوووي حالوووة حفوووظ إلوووى يومنوووا ىوووذا لوووم تخضوووع لعمميوووة الجووورد، ومموووا يمفوووت االنتبووواه أنيوووا 

عمووى مسووتوى موون ناحيووة الجمجمووة والفووك العموووي، بينمووا نجوود بعووض الكسووور  سووميمة
 لجمجمتين. ثقب العينين مع وجود بعض الغبار عمى مستوى اعمى او  األنف
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 25: رقم البطاقة. 
 : رقم الجرد x 
 :جمجمة بشرية  التسمية  . 
 : عظام. المادة 

 
 

 مدينة تيديس األثرية بقسنطينةمكان االكتشاف :. 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 جيدة  حالة الحفظ :. 
  :التاريخ X 
  التحميلو  الوصف : 

وىوي فوي حالوة حفوظ   Bحامل من الخشوب بوالمخزن جمجمة قوية مخزنة عمى      
جيوودة متوسووط الحجووم يظيوور صووندوق الجمجمووة والوجووو سووميمين وىووي ذات لووون بنووي 

سونية فارغوة فوي  ةمحمر في كل مون أعموى الجمجموة والخودين، الفوك العمووي ذو قاعود
مووا موون الجيتووين اليمنووى واليسوورى نجوودىا سووميمة أمووا شووكل حفوورة األنووف فيووو أ ،األمووام
 العينين يبدو مربع، أما الفك السفمي فيو مفقود تماما.ب وشكل حجا بيضوي
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 بطاقة الجرد التقنية  

 12:  رقم البطاقة. 

 : 1 رقم الجردA2196 
 :عظم جبيي  التسمية. 
  :عظامالمادة. 
 :المقاسات 

 سنتم . 00الطول:  -
 سنتم. 00: العرض -

 واد سيقان والية ميمة. :مكان االكتشاف 
 : متحف سرتا . مكان الحفظ 
 جيدة  : حالة الحفظ. 
  : الباليوليتي القديم األسفل.مرحمة  التاريخ 
  حميللتوا الوصف : 

لونووووو بنووووي قوووواتم بفعوووول  ، ذو حجووووم كبيوووور جووووزء موووون جبيووووة جمجمووووة جوووواموس        
تووووم العثووووور عميووووو موووون طوووورف الباحووووث الفرنسووووي  ،مكووووان الحفريووووة فووووي تغيوووورات الووووزمن

ثووم نقوول الووى متحووف سوورتا، ايوون تووم كووان موون  ،يووة ميمووةواد سوويقان والبحفريووة  (رويال ا)
 ضمن معروضات المتحف.
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 بطاقة الجرد التقنية

 

 27: رقم البطاقة. 
 : 1 رقم الجردA648 
 :عرقرب قرن غزال  التسمية  . 
  : عظامالمادة. 
 :المقاسات 

 سنتم. 16الطول :  -
 سنتم. 405قاعدة القرن:  العرض -

 والية قسنطينة .مغارة الدببة  :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 جيدة:  حالة الحفظ . 

 :والتحميل  الوصف

 الزمنيوووة التغييووورات لغوووزال بوووري يظيووور فوووي لوووون يميووول إلوووى البيووواض بفعووول اقووورن         
وبعوود فقوودانيا لمغووالف الخووارجي الووذي يحمووي العرقوووب ، التووي يقضووييا موون عموورهالطويمووة 
يبوودو مقوووس عمووى طولووو  ، و موون خووالل المعاينووة الميدانيووةتبوودأ فووي التأكووللمقوورن  الووداخمي

كموووا يظيووور عميوووو أنوووو فاقووود لحوووده األعموووى وتسووواقط بعوووض األجوووزاء ، نحوووو الجيوووة العميوووا
 م في مغارة الدببة بوالية قسنطينة.1908بحفرية أرثر دوبيرج سنة  عثر عميو السفمى، 
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 بطاقة الجرد التقنية

 28:  رقم البطاقة. 
 4 :رقم الجردK101  
 :باب   التسمية 
  : خشبالمادة 
 :المقاسات 

 م 1,00الطول:  -
 م 1,10: العرض -
 م 0045:  السمك -

 المدينة القديمة. :مكان االكتشاف 
  : متحف سرتامكان الحفظ . 
 جيدة  حالة الحفظ :. 
 :الفترة العثمانية. التأريخ 
  والتحميل الوصف: 

عموووى سوووطح موزعوووة خوووارف بوووارزة ز ب ة، موووزين عثمانيووويعوووود لمفتووورة بووواب خشوووبي       
أشووكال ىندسووية متفرعووة ومتعووددة مفصووولة بسووفائف محووززة غووائرة عمووى  ذات ،البوواب

 22وىووي فووي أصووميا مقسوومة إلووى مربعووات طووول ضوومع الربووع الواحوود ن طووول البوواب 
كموا أنوو مثبوت  ، م ينتيي في األعمى واألسفل بنفس الزخارف عمى عرض البوابنتس

م نتسوو 47م واليسوورى نتسوو 66دفتووين اليمنووى  ، ذوألربعووةبسووبائك حديديووة فووي أطرافووو ا
أمووا اليسوورى بيووا قطعووة حديديووة  ،الدفووة اليمنووى كمووا نالحووظ فقوودان الجووزء االوسووط موون 

 دائرية الشكل تستعمل لدق من جية الخارج.
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 بطاقة الجرد التقنية

 

  : 29رقم البطاقة. 
 : 4 رقم الجردk104  
 :ثابوت(شاىد قبر  التسمية( 
  : خشب المادة 
 :المقاسات 

 . سنتم 01الطول:  -
  .سنتم 00: العرض -
 سنتم . 10:  السمك -

 المدينة القديمة بقسنطينة :مكان االكتشاف 
  متحف سرتا الحفظ:مكان. 
 جيدة :  حالة الحفظ. 
  : الفترة العثمانية . التاريخ 
  و التحميل: الوصف 

ق ثووووووابوت خشووووووبي ة ) كووووووان يسووووووتعمل فووووووو عثمانيوووووويعووووووود لمفتوووووورة شوووووواىد لقبوووووور        
         مسووووووتطيلو ين أعمووووووى طولووووووو لجووووووز  أبيضوووووووي مجووووووز ذو شووووووكل  لمشخصوووووويات البووووووارزة (

سوووم  )، (، ونفوووذ ااسوووتطعنا أن نقووورأ منيوووا البسوووممة وتكووورار  يحمووول كتابوووات. ،القاعووودة
الخوووتم فوووي وسوووط ىوووذه الموحوووة الخشوووبية التوووي تحمووول الموووون االرجوووواني الفووواتح والموووون 

 المائل الى االصفرار.
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 : الفصل صةخال
فووي مثوول ىووذه المواضوويع التووي لووم يسووبق دراسووتيا بصووفة كميووة فووي إطووار جوورد يأخووذ 
بعين االعتبار كول الجوانوب، و يتوبن أن المحواور الدراسوية و األمثموة التوي يمكون طرحيوا 
    كثيووورة و بحجووووم ىووووذا الموضووووع المتشووووعب والمتنوووووع حسوووب مقتنيووووات المتحفووووين) سووووطيف 

 رتا(.يوس
     موووي الميوووداني بالنسوووبة ليوووذه الدراسوووة ليسوووت ىنووواك مصوووادرويتضوووح مووون خوووالل عم

      ومراجوووع تسووواعد عمووووى إماطوووة الغبووووار عموووى جوووزء كبيوووور مووون التحووووف أو اجوووزاء عرضووووت 
وتركووت عمووى حاليووا منووذ وقووت الحفريووات، باسووتثناء بعووض تقووارير الحفريووات التووي اىتمووت   

مواد الصووغيرة مثوول مووا نحوون بالفسيفسوواء والكتابووات الالتينيووة وأىممووت تمامووا مووا يسوومى بووال
 بصدد دراستو، زيادة عمى ذلك فقدان قوائم الموجودات التي كانت ترافق التقارير.

  إن كثرة التحف وتشابييا جعول منوا نتطورق الوى بعوض النمواذج مون ىوذه المقتنيوات
يبين أن االىتمام آنذاك كوان  والجمود والعظام والزرابي مما  مثل دبابيس تصفيف الشعر

الوودليل عمووى ذلووك و  كوول البعوود موون المقوواييس المتحفيووة و ال حتووى العنايووة بووالمتحفبعيوودا 
، فمون المعروضات وضع االدوات المتحفية في خزائن دون أي ترتيب أو توازن في عدد

وتعووديالت حقيقووة متحفيووة تتطمووب جيووودا معتبوورة النتووائج االوليووة ليووذا البحووث ىووو كشووف 
ل بدراسووة شوواممة لتوواري  المتحووف كمبنووى ثووم جذريووة ألسوواليب العوورض تبوودأ بطبيعووة الحووا

 .  تثمين كل ىذه المجموعات المتحفيةمحاولة إيجاد طرق سميمة ل
وموون خووالل ىووذا البحووث فووي المراجووع والمصووادر القميمووة التووي تناولووت ولووو بوصووفة  

وجيوووزة مختموووف المقوووى االثريوووة، الحظنوووا أن كميوووة معتبووورة مووون التحوووف المعروضوووة حاليوووا  
لشوورقية لمدينووة سووطيف. وبعووض الحفريووات التووي اجريووت مدينووة تووديس مصوودرىا المقبوورة ا

 بقسنطينة.
فمن النتائج االولية ىو تصحيح بعض المعطيات مثول المقاسوات  ووصوف التحفوة 
والسوونة  التووي انجووزت فييووا الحفريووة وذكوور القووائمين واألعضوواء المشوواركين فييووا، وتوواري  

نيووا رئيسووية فووي إطووار إعووادة االعتبووار الحصووول عمييووا  كوول ىووذه االسووئمة تبوودوا ثانويووة لك
 العممي خاصة في إطار االتجاه الوقائي لعمم اآلثار.



 
 العضوية األثرية املقتنياتترهين وصيانة طرق  

 

 طرق ترهين العظام والعاج  األثرية. أوال:

 طرق ترهين وصيانة اجللود األثرية.ثانيا: 

 ثالثا: طرق ترهين وصيانة املنسوجات األثرية.

 رابعا: طرق ترهين وصيانة األخشاب األثرية . 
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 : أوال: طرق ترميم العظام والعاج األثرية
صمػػػعايير ػػػ االيقتحيػػػيتااليظييػػػ اكاليي يػػػ اتػػػرييـايتكقػػػؼاح ػػػيحاصيميػػػ ا ػػػييح اكا

كدرايػػػ ايطيييػػػ اامكػػػرا ايككحيتػػػتاتركييػػػتاراأتػػػعايػػػتـاايتيػػػيرا ح ػػػبااليػػػكاداالتػػػ اييكػػػفا
ا تيدايهيا  اصال تاك ييحتتاكتريييتاكتقكيتتراكالت اتقتربا  ايكا ػهيايػفايػكاصا
امكػػػػراالييػػػػيل ااأتػػػػعاااتمأػػػػؽا رػػػػراراايػػػػيمكرايػػػػفا ػػػػرا اصيميػػػػيتااليػػػػالجاكال ػػػػييح ا

 .كالترييـ
 طرق عالج وصيانة العظام والعاج:  -1

صحػدييااتديؿااليظيـاكالييجا ػ احطػيؽاااكػيرااليرػكي راكاػذواامحػكاعايػفاااكػير
ااتيػػيذاكي ػػ اااأتييطػػيتاالالزيػػ اكذلػػؾالمك ػػكؿا ت ػػتيرجايػػفاالأ ػػيرراامكريػػ ا  حػػتايمػػـز
يتمؾاامحكاعايفاااكيراالأ ي  اإلعا ق عادر يتاالأيييػ اكميػيا يكػفاذلػؾراك ػ ااػذاا
الي ػػػكصاحظػػػراامفااػػػذوااليػػػكادايمكيػػػ االتركيػػػبا  حهػػػياقييمػػػ اايت ػػػيصاالرطكيػػػ ا كا

 ػػ ذااك ػػدتا ػػ اك ػػطايػػير ا يػػفاالكا ػػبا فاتمػػؼا ػػ اقطػػ ايػػفاالقيػػيشاالييممػػ ااا قػػداي
ييليػػي راكػػـاتحقػػؿاإلػػعااليييػػؿاأيػػثاتيػػيل ايأكيػػ ا كا فاتحقػػؿاإلػػعايكػػيفادايمػػ ارطػػبا

كاالت ػػػيؼاإلػػػعا قػػػؿاأػػػداييكػػػفاحتي ػػػ ااااصك ػػػيجأيػػثات  ػػػؼايػػػيط اأتػػػعاييكػػػفاتقميػػػؿا
ال رص اال  يؼ.ا

 طريقة التجفيف:  -1-1 
طػػ اامكريػػ ا ػػ اصػػدةا ػػحيديؽاي مقػػ اتيييػػيايرتيػػ اأيػػثاتت ػػيصداي ػػباكرػػ االق
 ا ػحدكؽاي مػؽايػتايأمػكؿاليك ػكدايهػياييلتػدري ا تكرػ ايػكالا ػالرطكي االح يي الم كاا

ادايػػؿاإحػػي اذكايكا ػػ يتايي ػػ رالتكػػكفاالرطكيػػ االح ػػيي ا يركػػزايػػفاحتػػراتااليكتي ػػيـك
ييػيراكػـاتحقػؿاإلػعا ػحدكؽاـاكتترؾاليػدةاكالكػ ا رػهراتقرا°21%ااصحدا14دايمتاأكال ا 

ا تككفاالرطكي االح ػيي ادايمػتا  %ااصحػدا86كيح ايتايأمكؿايركزايفاكمكريدااليكتي يـك
ـراكتترؾاليدةاكالك ا رهراتقريييراكـاتحقؿاإلػعا ػحدكؽاكيلػثايػتايأمػكؿايركػزايػفا21°

ا تككفاالرطكي االح يي ادايمتا  %ااكتترؾاليدةارهريفاكـاتحقػؿاإلػعا61حيتريداال كديـك
ا تكػػػكفاالرطكيػػػ االح ػػػيي ادايمػػػتا  ػػػحدكؽارايػػػ ايػػػتايأمػػػكؿايركػػػزايػػػفاحتػػػراتااليياح ػػػيـك
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.اإلػػػػعا فات ػػػػؿاالرطكيػػػػ االح ػػػػيي اإلػػػػعا1%ااكتتػػػػرؾاليػػػػدةاكالكػػػػ ا رػػػػهرا...اكاكػػػػذا53 
إلػػعاا50يالتيمييػػيتااليكح ػػككاالدر ػػ االتػػ اتت ػػؽايػػ االدر ػػ االيحي ػػي الميظػػـاكاػػ اطيقػػ

ا%.55
 تنظيف العظام األثرية والعاج: طرق  -1-2

لتتـاصيمي اتحظيؼااليقتحييتااليظيي اكاليي ي ايطريق ا ميي اك يدةااايدايفاا
اتتي االيراأؿاالتيلي :

 التنظيف الميكانيكي:  -1-2-1 
ا اامتري  ايف ا كا اامكري  االيظيـ ايي تيداـااكاات يييتتحظؼ اي طكأهي الييلق 

احيصي اكيررطاايراأيد.ا ررية
 التنظيف الكيميائي:  -1-2-2

حظػػػػػراالأ ي ػػػػػي االيظػػػػػـالمتػػػػػعكراييليػػػػػي ا  حػػػػػتاي ػػػػػباصػػػػػدـاا ػػػػػتيداـااليػػػػػي ا ػػػػػ ا
صيميػػػػػػ االتحظيػػػػػػؼاإاا ػػػػػػ االأػػػػػػياتاالتػػػػػػ اايكػػػػػػكفا يهػػػػػػيايػػػػػػديؿاصػػػػػػفاايػػػػػػروراصمػػػػػػعا فا
تكػػػػػكفاأيلػػػػػ اامكػػػػػرات ػػػػػينايػػػػػذلؾراكصحػػػػػداذلػػػػػؾاييكػػػػػفاا ػػػػػتيييؿاقػػػػػدراقميػػػػػؿايػػػػػفااليػػػػػي ا

.اك ػػػػ اأيلػػػػ اتيقػػػػ ا2يػػػػ ا ررػػػػيةاحيصيػػػػ ا ػػػػدايرػػػػي ياإليػػػػتاييػػػػضااليحظ ػػػػيتاال ػػػػحيصي ا
امكػػػػػػػرااليظيػػػػػػػ اييل ػػػػػػػحيجا كاالرػػػػػػػأـرايػػػػػػػكالا  حػػػػػػػتاييكػػػػػػػفاإزالػػػػػػػ ااػػػػػػػذوااليقػػػػػػػ اييليػػػػػػػي ا

ك ييػػػػػراات  ػػػػػؼاي يراػػػػػيا ػػػػػ االكأػػػػػكؿاكامكيػػػػػرااا%50اليرػػػػػيؼاإليػػػػػتاالكأػػػػػكؿايح ػػػػػي ا
ا.ا3صمعاالتكال 

 إزالة الرواسب السطحية واألمالح:  -1-2-3 
كػػػػػيراالي ػػػػػحكص ايػػػػػفااليظػػػػػـا كاالهييكػػػػػؿا كاإّفاصيميػػػػػ اإزالػػػػػ ااميػػػػػالحايػػػػػفااا

اليػػػييمكفايأقػػػؿاايك ههػػػياليرػػػ كاتااليظييػػػ اتيتيػػػراكاأػػػدةايػػػفا  ػػػيبااليرػػػيكؿاالتػػػ ا
التػػرييـاكيي ػػ ا ػػ االأػػياتاالتػػ ايكػػكفا يهػػيااليظػػـاح ػػؼايتأ ػػراأيػػثا حهػػياصػػيدةا
تتيػػرضالالصك ػػيجاكاح  ػػيؿا ليي هػػياإذااكرػػيتا ػػ االيػػي اكلػػكالػػدقيرؽاقميمػػ راك ػػ ااػػذوا

ك ػ االأػياتاالتػ ايطيلػبا يهػيااليرييػكفاي زالػ ايػيايك ػداصمػػعااتريييهػيالأيلػ اي ػتأيؿا

                                                           
 .93صيداالييزاريايفراطرؽا ييح اكترييـاامكيراكاليقتحييتاال حي راير  ا ييؽراصا  ا-1
 .95راصاح  تا -ا2
 .اح  تا -ا3
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فاااكػػػػيرايػػػػفاطيقػػػػيتايمأيػػػػ ا  حػػػػتاي ػػػػبايراصػػػػيةايحتهػػػػعاالدقػػػػ ا ػػػػطكحااػػػػذواامحػػػػكاعايػػػػ
كالأػػرصاكال ػػرص الػػييكفاااحتهػػي ايػػفاصيميػػ االتحظيػػؼراك ػػ ااػػذواالأيلػػ اييكػػفاإتيػػيعا

االطرؽاااتي :ا
 ت هزايي  ا أكاضايهيايي ايقطرراكـايكر اامكرااليراداصال تا  اكؿايحهيا

 .اككافصمعاالتكال اليدةاييسا
 ا30%اليدةا80اليي ايكر ا  اأكضايتاكأكؿاحق ايح ي ايي ردار  اامكرايفا

 .اكيحي 
 ا30%اكذلؾاليدةا95ير  اامكراكيكر ايييررةا  اأكضايفاالكأكؿاحق ايح ي ا

 .اكيحي 
 اي  ؼايي تيييؿاا05يكيراليدةاكر اامكرا  االحهيي ا  اأكضايتاإي اكـ ككافر

 تييرارييؼايفاالهكا .ا
اإل ػػيي اصمػػعاتكػػكفاركا ػػبايمأيػػ اصمػػعااك ػػ االكاقػػ ا  حػػتااايقت ػػرااميػػرا ػػ 

 طنااليظـرايؿايتكقؼاحكعاالركا ػباصمػعاطيييػ االتريػ االتػ اك ػدتا يهػيااػذواامحػكاعا
ا يفاااكيراايرا فاامحكاعاالريري ازييدةاصمعاالركا ػبااليمأيػ ااػ اكريكحػيتاالكيل ػيـك

را كاكيريتػػيتاالكيل ػػيـك ا كاركا ػػبا.اكت ػػتيدـاإلزالػػ اكريكحػػيتاالكيل ػػي1 كاال ػػكديـك ـك
اح ي ا %رايػفاأػييضاالهيػدرككمكريؾاك ػ ااػذواالأيلػ اتػتـاصيميػ االتحظيػؼا1ال كديـك

 ػ اكػؿايػرةاا2 ػـا01الت اي رلا يهياالتحظيػؼاصػفااالي يأ صمعا تراتايأيثاااتزيدا
ااكريكحػيتالحػػيت اصػفات يصػػؿاالأػييضايػػ ااCO2أتػعاييكػػفاالػتأكـا ػػ اكييػ ا الكيل ػػيـك

 اات ػػيبا ػػ ات تػػتااػػذواااكػػيرراكيكقػػؼاا ػػتيييؿاالأػػييضايي ػػردات تػػتاا كاال ػػكديـك
ا.2الركا باكتكيؿاصيمي االتحظيؼاييكيحيكيي

اتػػتـاصيميػػ االتحظيػػؼايػػيلطرؽا  ّيػػيا ػػ اأيلػػ اك ػػكداركا ػػبايػػفاكيريتػػيتاالكيل ػػيـك
اليدكي ال يكي اذكييحهيا  ايأمكؿايي ؼايفاالأييضا ه ارأيأ االذكييفا  االيػي ا

كتك ػػداالأػػياتاالتػػ اايػػداييهػػياالت ػػميـايػػيميراالكاقػػ ادكفاإ ػػرا اا3ييكيحيكيػػيلػػذلؾاتػػزاؿا

                                                           

ا.94صيداالييزاريايفراطرؽا ييح اكترييـاامكيراكاليقتحييتاال حي راير  ا ييؽراصاا-ا1
 .95ح  تراصااا-2

 ح  ت. - 3



                                           العضوية األثرية طرق  ترسيم وصيمانة املقتنيمات                                        ماس    الفصل اخل
 

461 

اليػػالجاالكييػػؿاكاػػذواأيلػػ ا يػػرلايػػفاالأػػياتاالتػػ اي ػػباييهػػياقيػػيـايكازحػػ اكاصيػػ ايػػيفا
اأيؿاامكراك اليتت.ا

 عالج العظام والعاج المصابة بالكائنات الحية الدقيقة والحشرات:  -2 
الي ػيي اييلكيرحػيتاالأيػ االدقيقػ ا  ي ػياصمػعاكاليػيجاييتيداح ػيحاصػالجااليظػيـا

التيرؼاصمعاحكعااذواالكيرحيتاأتعاييكفاايتييرا ح بااليكاداكالطرؽاالالزيػ المقرػي ا
صميهياي كرةاحهيري راكصحداايتييرااليكاداالالزي المتيقيـاايدايفاتكا راصػدةارػركطا يهػيا

اايي اا :ا
 اايككفالهيارارأ اي تديي اكايراي تأي .ا  
 فايككفالهياتعكيراقكماكي تيرال ترةاطكيم .ا  
 فايككفالهياقدرةاصيلي اصمعاالح يذ.ا  
 فاتككفاايراقييم الالرتييؿ.ا  

كتيػػػيل االيظػػػيـاييليييػػػداتاال طريػػػ راكيت  ي هػػػيا ػػػ ا ك ػػػيطاتػػػحي ضا يهػػػيادر ػػػ ا
الحيكااليكتيريياكال طرييت.ااالرطكي االح يي اإلعاالدر  اايرااليالري 

اكتحق ـااليييداتاال طري اكاليكتيري اإلعاق ييف:ا
را - االي حزيـك ا ميكك مكريد ر ا كديـك ا مكريد ايكؿ ا االيي  ا   المذكييف اقييم  يييدات

.ا  كيييساكمكر يحيتاال كديـك
ا - اي تككس ايكؿ االيركي  االيذيييت ا   المذكييف اقييم  ككييكؿاارMystoxيييدات

ThymolزيراـاااZiramراير يحتكؿاPrevintol C.M.Kاا. 
اكييكفاإييدةاال طرييتاكاليكتيرييايي تيداـاالطرؽاالتيلي اي تقم ا كايتأدة:ا

 يكا ط االتيييراييركييداالييكيؿ.ا -
اػاال يحكؿا -  Xyleneػااك ميفااPhenolيكا ط االرشايعأدااليكاداااتي :االكمكرك كـر

اراالتكلكيف.ا1
ايطكرةات تيدـااليييداتاااتي :ك  اأيل ااإل يي اامككرا

                                                           
االييي اا-1 االهير  ا"ر اكال حي  االيقتحييتاالكقي ي  اك ييح  اليأكثاالترييـ االيميي  االي م  ا" االأييدر االديفاصيد أ يـ

ا.119راصا1979لمكتيبرااالقيارةراا
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اا اارXylamonsاك يميكف اCreosotoكريكزكت االيرادكس اBaradichloroر
Benzene.ا

اكاذوااليطهراتاااتقر اصمعاال طرييتاكاليكتيرييا قطرايؿاتيط اتعكيرااكقيريي
كتتـاإييدةاالأرراتاراXكييكفاقتؿاال طرييتا يريايي تيداـاالحظيررااليكري راك ري ا

االطرؽاااتي :اي أدلا
 ا1التيييراييل يزاتاال يي ايكؿاايزايركييداالييكيؿ. 
 ااميرا ايقت ر االييمي  االحيأي  المأرراتاكيف االيييدة االكييييري  اييليأيليؿ اإل قي 

 صمعاا تيداـااليأيليؿاالكييييري اليطكرةاال يزاتاال يي اصمعاالقيرييفاييلييؿ.ا
اكت تيدـاصيدةايأيليؿااليكاداااتي :ا

 اليأيليؿاالت اتأتكماصمعاالػا.د.اتراكال ييك يف. -
 %اا  االكيرك يف.ا5%اايري ياإليتااؿاد.د.اتا 5اليرادامااكمكراايحزيفا  -
 .ا2يركييتاالكمكرااح تيليف -
 ترميم كسور العظام والعاج:  -3

يػػػتـااليكػػػكرا ػػػ االأ ػػػيرراامكريػػػ اصمػػػعااييكػػػؿاكيرػػػ كاتاصظييػػػ ايتك ػػػرةاحتي ػػػ ا
اييػػػػتات يييهػػػػيايي ػػػػتيداـاامكقػػػػيؿاالكاقيػػػػ ا صميهػػػػيايػػػػفاالييم ػػػػيتاكامتريػػػػ اييػػػػياي ػػػػتمـز

كاحػػػيؾاصػػػدةارػػػركطاي ػػػبا فاتتػػػكا را ػػػ االال ػػػؽاالي ػػػتيدـا ػػػ اااالمكا ػػػؽااليحي ػػػي 
االترييـا ايهي:ا

  فايككفالتاقكةال ؽاصيلي اأتعاييداالتيرضالمظركؼااليأيط اليدةاطكيم .ا -
 ي با فايككفار يؼاكليساالتالكفا -
 ذواالمكا ؽاييلي ايفااليحي راالريرةاي با فاتككفاا -
 ي باإزال ااذواالمكا ؽاي هكل اصحداالأي   -
اال ر  ا - اأرارة ادر   اصحد اكالتطييؽ الال تيييؿ اقييم  االمكا ؽ ااذو اتككف ا ف ي ب

 لتال  ا ماررر.ا

                                                           

 .119راصاير  ا ييؽأ يـاالديفاصيداالأييدرا -1

اح  ت.اا-2
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االتعريخا - ا ك اال يحي  اييمري  اتأميؿ ايف االيمي  االيأث اك يرؿ اي  ايتييرض ا
 كايراي.اا14ييلكريكفا
ا.ا1مكا ؽيي االي تيدي ا  ااي يؿاالترييـاال اـاالراتح يتاالطييكيفا

 المواد المستخدمة في تقوية العظام الهشة والضعيفة:  -4
ا  ا االتقكي  ايكاد ايي تيداـ اتقكيتهي اي تمـز االريي   ا ك االهر  االيظيـ اأيل    

الرركطاا كرةايأيليؿراكي با فاتتك را  ايكاداالتقكي االي تيدي ا  اتقكي االيظيـ
اااتي :

 ا. اايت يرالكحهياييركراالزيفا كات يبات يرا  الكفااليظيـ -
  فاتككفاالمزك  اكالكزفاالحكص الهياي يأيفايدر  اح يذي اصيلي .ا -
 فاتتييزاييلكييتايييحعا ااتتيرضالمت يراتاالكييييري ا كا قدافاييضايكا هيا -

 اليييزةاييركراالزيف.ا
  فاتككفاقكي االتعكيرا ماتتييزايي يكلهياالقكما  االتقكي الميظيـالمدر  االيطمكي .ا -
  ااتت يصؿاي ايككحيتااليظيـ.ا -
  اات يباليييفاال طن.ا -
  فاتككفايرح ا كايهياح ي ايفاالمدكح اك  اح ساالكقتا مي .ا -
 فات يباا فاتككفاصك ي ااا تيداـايييحعاإيكيحي اإزالتهياصحداالأي  الذلؾادكف -

 ررراا
  ااتيكؿااذا الم طرييتاكالأررات.ا -
  اايأدثالهيااحكييشاكييراييداتييراالييدةااليذيي .ا -
  اايككفالمرطكي اتعكيراصميهيراك  اح ساالكقتاتيط اأييي الألكرارداالرطكي .ا -

باكالت يرباالي تيرةا  حتالـايتـاالأ كؿاصمعاكييلراـايفااليأثااليمي االدؤكا
االيكادا اايتيير ا  ف اكييلتيل  االرركط ااذو اكؿ الهي ايتكا ر ا ف اييكف اااف اكاأدة ييدة
الي تيدي ا  االتقكي ايتكقؼاصمعاأيل اامكراذاتتاك كلكييتهيايفاأيثاال  يتاالهيي ا

 ح بالميكاداالت اتيط اكاليحي ي ا  االييدةاالي تيدي الهذواالأيل ايأيثايتـاايتييرا
  رؿاالحتير ايحي اصمعااإل يي االت ايييح ايحهياامكرااليظي رايؿايقتر ااميرا  ا

                                                           

 .119أ يـاالديفاصيداالأييدراير  ا ييؽراصا-ا1
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ايأيثاتكيؿا الك احأ ؿاصمعاالحتي  االير كة ييضاامأييفاتطييؽا ككرايفاييدة
كؿايحهيااليكاصااليطمكي اكالي قكدةا  االييدةااميرلاكتتـاصيمي االتقكي اييل يرا كا

اا.الرش
اكاق اإلعاق ييفا اكطال  االتكييتا ك ا ك ا  االتقكي  االت ات تيدـ االيكاد كتحق ـ

ا  ي ييف:ا
 المواد الطبيعية:  - 1 –4

اتا كايفاييييتاكا ايكادايتـاا تيال هيايفاالحييتيتا كاالأيكاحيتا كاالأررا
كا ايكؿاييظـاالراتح يتاالطيييي اتتككفايفايميطايفااالريكعاطيييي اكيفا ايهي

 يككحيتاصديدةاكيفا ايهياييايم :
  أييضاداحي اأرة.ا-
 ايدرككريكحيت.ا -
 ا تراتالألأييضاالداحي اي اكأكؿاتأتكماصمعاصدداكييرايفاذراتاالكريكف. -
 .ا1كأكؿاأرةاتأتكماصمعاصدداكييرايفاذراتاالكريكف -

المتق االيكاد ااذو ات تيدـ ايي ي اككيي ا مهي االرطكي ر ارد اكييزؿ اكت تيدـ كي ر
االأييي راكتيكؿاالكقيي ارداالأرراتاكالط يمييت.ا

 : المواد الصناعية - 2 –4
كا ايكاداييقدةاايرايتيمكرةاا(Synthetic Resins )كتريؿاالراتح يتاال حيصي ا

صركي راح ؼا مي راتأررايكا ط ات يصالتاكييييري الي يكص ايتحكص ايفااليكادا
اك  االتككيفا اال يزييري  ايفايكا هي ا  االيديد االراتح يتاالطيييي  اكا اترييت الييـ
اتأررا االراتح يتاال حيصي  اكييظـ ا  االت يصالتاالكييييري  الكيييير اك  ا مككهي

ليركييتااليركي اايرااليريي ايكا ط اصيمييتاكييييري اتيرؼااييليميرةرا كايفايفاا
االهيدركك يؿ اي يكص  ايي   ا  اامكك  يف اصمع االيأتكي  ايكا ط اااليركييت ا
االتككيؼراكييرهيايحت ايكا ط االتعكيرااليزدكجالكؿايفااليميرةاكالتككيؼ.ا

                                                           
1 ا- Blackshaw , S.M. and ward, S.E " simple test for assessing Materials for in conservation in resins in 
conservation, Scottish society for conservation and restoration ,1983,P. 12 – 16  



                                           العضوية األثرية طرق  ترسيم وصيمانة املقتنيمات                                        ماس    الفصل اخل
 

414 

اليػػػػكاصاال يزييريػػػػ ايكػػػػؿ:اكتيتيػػػػدا اييػػػػ االراتح ػػػػيتاال ػػػػحيصي اصمػػػػعااليديػػػػدايػػػػفا
الحقػػػػي راقػػػػكةاالم ػػػػؽراال ػػػػالدةاكالرػػػػ ي ي المرػػػػك راييييػػػػؿاااحك ػػػػيرراح يذيػػػػ االرطكيػػػػ را
ال ػػمكؾاالأػػرارمراكتر ػػ ايكا ػػهياال يزييريػػ ايػػفاالقػػكةاكال ػػالدةاكاليركحػػ اكالمدكحػػ اإلػػعا

اتركييهياال زير االييصادايؿاالتركيباالريك الهي.ا
ايحي اال حيصي  االراتح يت االريساكتحق ـ اإلع اتيررهي اصحد ايكا هي اصمع  

اكااكالر ط المت ييف ات يكيهي اتقكي اكيدل ا   ات تيدـ االت  اال حيصي  االراتح يت يف
ايأيليؿ ا  ا كرة اااليظـ ايرتي  اتتي  اكا  ا  اراتح يتاال يحيؿ اكا  الكريكيال تيؾر

قيتاال يلباقييم المذكييفا  االيذيييتااليركي راكييكفااصتييراراتح يتاال يحيؿااليرت
راكييلراـايفا فاكأكؿاال يحيؿاVinyl AlcoholاCH2-CHOHالييميرةالكأكؿاال يحكؿا

الييميرايحت ات يريياكقييؿالمذكييفا  االيي ايكؿاكمكريدااليكلعا يحيؿا كايالتااليكل ا
اراكيفا اـااذواالراتح يتاا :ا1 يحيؿراكا اااتتيرضالال  راراييركراالزيف

 راتنجات األكريمك:  -4-2-1
كاػػ اراتح ػػيتاقرييػػ اال ػػم اييلراتح ػػيتاال يحيميػػ راإذا حهػػياتأتػػكماصمػػعاي يكصػػيتا

CH2= CHكيػيلراـايػفا فاالراتح ػيتاال ػمدةاييكػفا فات ػح ايػفاأػييضاامكريمػؾاار
CH2=CH-COOHكيػفاأػييضاالييتيكريمػؾااCH2: C(CH3)COOHإاا حػتاقػداك ػداا

اتح ػيتاالرػيري ااا ػتيداـا فاا تراتااذواامأييضاتيط احتي  ا  رؿا ػ اتكػكيفاالرا
كيػػفا  رػػؿااػػذواالراتح ػػيتااػػ االتػػ ات ػػح ايكا ػػط ايميػػرةاييكيػػؿاالييكػػيكريالتاكتيػػرؼا
ي   اصيي ايراتح اييكيكريالتاكييإلري  اإلعاييكيؿاالييكيكريالتاييكفاا تيداـا يرػيا

ا.اButyl , N-Propyl, Ethyl 2اتاا راتاالييكيكريالتاكتريؿاصمع  االتقكي اييميرا
ا:اراتنجات االيبوكسي -4-2-2

كييكػػفاا ػػتيداـاراتح ػػيتاااييكك ػػ ا ػػ االتقكيػػ راك ػػ اأيلػػ اا ػػتيداـاااييكك ػػ ا
 ػػػ االتقكيػػػ ا  حػػػتاايػػػدايػػػفاا ػػػتيداـاحػػػكعاذكادر ػػػ الزك ػػػ ايحي رػػػ اأتػػػعايت ػػػرباإلػػػعا
ام ػػػػزا االدايميػػػػ ايػػػػفاالترػػػػققيتااليظييػػػػ اي ػػػػهكل اكييكػػػػفاتأرػػػػيرايػػػػيدةاااييكك ػػػػ ا

يػػػ ايػػػفاييمػػػكطاااييكك ػػػ ايح ػػػبايت يكتػػػ ا ػػػ ايػػػذيباصرػػػكمايكػػػؿاالي ػػػتيدـا ػػػ االتقكا

                                                           
1 ا- Miller , J.F., " the care of Antiquities " London,1964,140.  
2 ا- Horn W.B., " Acrylic Resins "  Rehinhold Publ. Coporation , New-York, 1999, P. 18.  
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الطكلػكيفاليأمػػكؿااقميػػؿاالمزك ػػ ايدر ػ ا كيػػراأتػػعاييكػػفااليػزي ا فايت ػػرباإلػػعادايػػؿا
اليظػػـاييػػداتييػػراكتطػػييرااليػػذيبااليرػػكماييػػد االت يصػػؿااليػػؤدماإلػػعات ػػمداااييكك ػػ ا

ا.اا1دايؿاالي يـاكال  كاتايييايقكلاامكراتيييي
دايػفال ػتاااحتيػيواإلػعارػركرةايير ػ اصكايػؿاالتمػؼاالدايميػ اكاليير يػ اك ييرااي

الت ات يباييدةااليظيـاكالييجراتمؾااليكايؿاالت الػـاتأػظاييااتيػيـاصمػعايػدارااميػيـا
كال حكاتاالييري را يفايالؿايياتك محياإليتايفاصكايؿاتمؼااليكادااليي ي اكاليظييػ ا

الأيػػكافا كااإلح ػػيفرايتيكمػػ ا ػػ اتمػػؾااإل ػػيييتااقػػداتيػػد ا ػػ احرػػيطهيايحػػذا فايمػػؽاذلػػؾ
التػػػ ات ػػػيباذلػػػؾاالكػػػيرفاالأػػػ ا كحػػػي اأييتػػػتراكيػػػيايكػػػكفالهػػػيايػػػفاتػػػعكيرايييرػػػراصمػػػعا
 أتتراكييلتػيل ا ػكدةااػذوااليػكادااليػعيكذةايحػتراكيػياتيم ػتاتمػؾااميػراضاكاإل ػيييتا

داكلهياكيػػ ايػػفاتمػػؼادايمػػ اكظػػيارماييليػػيدةااليرػػكي ا كااليي يػػ رايظهػػرا كراػػياييػػداتػػ
يػػركراالػػزيفرا يرػػيايػػيايمأػػؽايهػػذوااليػػكاداصحػػداا ػػتيييلهياكييػػضاالتػػعكيراال ػػمي اصحػػدا

ات حييهياكييايتييتايفاتأمؿاأير الميكادااليظيي ا كااليي ي اصمعاأدا كا .
 الجمود األثرية:  وصيانةثانيا: طرق ترميم 

ذاتاأ ي ي اكييرةايالؿااذواالييمي اااكيراالي حكص ايفايحت يتا مدي ااتيد
دكفايير  االطريق االت اا تيديتا  اتأريراكدييا اال مدرا مكؿاحكصي ايفاال مكدا

اطريق ايي  ا  االتحظيؼ.ا
 التنظيف:  -1

تيتيرايرأم االتحظيؼاال ز االأرجايفاصيمي اال ييح راإذا حهياااتيدـاالحيأي ا
إظهيراأقيق ااذااامكراكيييفاام زا االييت ي اال ييلي ا قطراكلكحهيا يريااتييؿاصمعا

ا.2يحت
ا

                                                           
1  ,Snow , C.E. " the examination and treatment of bone Adhesives and consolidates, HC.-ا
London,1986, p47.  

ا.324جا ـاكركحيفراير  ا ييؽراصاا-ا2
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ا كا االيديكا  اح ؼ اال مكد اصف اتيتمؼ االرؽر ايكؿ االيديكا  ااير  يل مكد
اليديكا ادييا احييتي ا كاييدحي راكذلؾايفاأيثايقيكي الكؿاحكصي ايفاتمؾاالحكصييتا

ا.ا1لميييو
فاالتحظيؼاالييكيحيك اكتتيددااليراأؿاالت اتيرايهياصيمي اتحظيؼاال مكدايد ااي

اليدكمراكالتحظيؼاي  ناالهكا اكالتحظيؼاالرطبا رالاصفاصدةا حكاعا يرلايفاطرؽا
االتحظيؼاييكححياتحيكلهيا يييايم :ا

 التنظيف الميكانيكي باستخدام آالت بسيطة: -1 -1
ايهدؼ ايككف الم مكد االييكيحيك  اال مي راالتحظيؼ اكاليكالؽ اامتري   كااإزال 

راأيثا2الأرراتا كاييم يتهياكيياقدايتكا داصمعا طكأهيايفاطيقيتالز  يكيريتا
ترتكزاصيمييتاالتحظيؼاصمعاايتزاؿااليكاداايراام مي ايفا  طناال مدايأيثااا
اال مداح  هيراأيثاتيييؿاام طناالي طيةا ا كاييدة يأدثاتيزؽالمطيقيتااليزير  ر

ااي.كييا يعت اذكراايطيقيتاتمكيفاييييم ايي  
يياامتري اكالهييباكتزاراتاامأييضاالداحي اكحكات االررنااكالت اتككفا يقدةا 

راأيثا Vacuumingاارتييطاي طناال مدا يتـاإزالتهيايي تيداـاال رريةا كاييلر طرا
راصمعا فايراص االأذراVaccum Cleanerييكفاا تيداـاييكيح االتحظيؼاييلر طا
االت اتييح ايف اي اال مكد ا لكافا كااك ااي تيدـ االت اصميهي ا كاال مكد ارير ازاردة

اح ؼا اال مكد اكي منا  مكباالتحظيؼاييل رشاكالر طاي  طيقيتاتذايبايح  م ر
االر طا اييكيح  ايرطـك ا  اات يو ايأيثاتككفاال ررية اذاتاام طناالحيصي  اليديكا 
اكيتـاكر اقطي اريشاصمعااليحيطؽاالأ ي  اكتيريرايرطكـاالر طا صالاياكت تيدـ

ي االيحيطؽاذاتااليقيكي اكلكفايأذراأيثا فايكؿااStiffer bruchال رشاال مي ا
ا.ا3اذواال رشايفاالييكفا فاتأدثات ييرا  ايظهرا طناال مد

ا
ا

                                                           
1 ا- Canadian Conservation Institute ( CCI) " Preserving my heritage, how to care for leather and skin 
objects , 2002 m pp 1-2   

 .ا25صيداالييزاريايفاػاير  ا ييؽراصاا-ا2
3 ا- Candian Conservation Institute ( CCI) .Preserving my heritage .Op.Cit.2002, pp1-2 
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 :االتنظيف الميكانيكي بسفح الهواء - 1-2
تيتيرااذواالطريق ايفاالطرؽاالييكيحيكي االحي أ ا  اتحظيؼاامكيرايك تاصيـا

اييفا ايتراكحايي اكيأ ـ ا ركيؿايأددة اح ناتطييقهي ييكركفاكيفايكاداا50ا-10كقد
اال ميككفا ايكؿاكرييد ااات يييتاال مي ااSilicon Carbideييتم   كذلؾا  اأيل 

ا اال كديـك اييكريكحيت اي تيدـ اامقؿااSodium Bicarbonateكيي ااات يييت ي 
 الي رااذواالأييييتاتأيؿاصيرايرطكـا  اي رلاال يزاال يؼا كاالهكا االيك ؿا

اييفا اير طايتراكحايي ا ـا5.6ا–ا2.8صيرااليرطكـ ا/ ااإلي يؾا2ك ـ اأيثايتـ .
ييلقطي االيراداتحظي هيادايؿاار  االييؿاكا اصييرةاصفادكابايتا تأيتا  ايقديتتا

ا يدما اييرجاإلدييؿ اصمعايحردة اكريهي ايتـ االكييرة االقط  اك  اأيل  ايحهير اليييؿ
اتككفا ايأيث ايحي بر اركؿ اذات ا كاتت ايككف ا ف اي ب االي تيدـ اكاليرطـك ال ر  
اصررهي اي ؿ االت  االر يي  اتحظيؼااليطكط اصمع اقيدرة الميرطـك اال  يرة اال تأيت

اكال طنااليرارا ـا0.01 اداتحظي تاكصحديياُيراداكذلؾااصتييدااصمعاالي ي  اييفااليرطـك
ا كا االيمكح  االت ييييت ايف االيم ي  اام زا  ايكؿ االدق  ا   اايي  ايحيطؽ يتحظيؼ
ا فايككفا الير كي اصمعاال مدا  فار طاالهكا اي با فايقمؿالك اي ينالميرطـك

اصمعاات يؿاييل مد.ا
االكريكفا فاأتعاا اكيح ا كك يد اييكفا فايككفاالحترك يفا ك االي تيدـ كال يز

هكا االير كطراكلقداا تيديتااذواالطريق ا  اتحظيؼاييضاي يكصيتااليتأؼاال
ايزير  ا اكأمؿا مدي ر اكالت اارتيمتاصمعا زيي  ااميريكي ر القكي اييلكاييتااليتأدة
الـا ا حهي اإا اييليذيييت المتحظيؼ ات يرب اصدة ا  ريتاصميهي اكقد اييل دؿر ا ك ييليرزر

اال اإلعااذو االم ك  اتـ الذا اح ييير اأيثاتح ن اك  اا تيديتا قيصيتاز ي ي طريق  ر
اتحظيؼا اتـ اكيي ا يدر اكاات يييتاكيركؿ الألتري  اكييم  االأياتا صطتاإزال  ييظـ
اتـا اكيمكح  االت اكيحتايزير   اكام زا  اييق ايفاالدييفر االت اكيحتاي طية ام زا 

ا.1راكايتزاؿا رص ااحد يعاالأييييت2ك ـ/ا ـا2.8ييهياتقميؿاالهكا اإلعا
ا

                                                           
1 ا- Gibson , B.M " The use of the airbrasive process for cleaning ethnological materials- In Studies In 
Conservation, Vol ,14NO ., 4. 1969 . pp.155-163  
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 :اخدام المساحيق الماحيةالتنظيف باست - 1-3
اي با فا ا حت اصمع اتحظيؼاالرؽ ا   االي يأيؽ ااذو ايكؿ اي مباا تيداـ أيث
اام طنا اصمع اا تيدايهي اكيأذر االتحظيؼر ا   القكتهي اكذلؾ ايأرصارديد ت تيدـ

اا.1اليتكا دايهياكتيي ا كالكفا كا مات ييييتا يرل
كيياي يدااليطيطاالييـا  اإزال ايق االزيكتاالييدحي اكزيتايذراالكتيفاكال يزليفا
كالقردةاكالزيدةراأيثايتـات طي اتمؾااليق ايي تيداـاطيق ا ييك ايفايأمكؿااليطيطا
اييأتراسا اتيييي ا  ي هي االيطيطاصحد اتكرطاطيق  اكـ االتطييرر ا  ايذيبا ري  الييـ

الحيصـراكتكرراصيمي االت طي اا راالريم يي تيييؿاأاكدق ايآل اأيدةاكر رةاأالق ا ك
اييأمكؿااليطيطاكالكرطاصحدا  ي هيالأيفاالتيمصايفااليق احهيريي.ا

االيق ا اييكفاأيثا فااذو االزيتاي با فاتزاؿايع رعايي ا فايق  ي ايالأظ 
ا  ي هيا اصحد ازيكتااليكييتااميرلاتتعك د ا ك االكتيف اصفازيتايذر االحيت   كيي  

اإزالتهيايهذواالطريق .اكي يبا
كيأررايأمكؿااليطيطايتقطي االيطيطاالييـراإلعاقط ا  يرةا داراكـاتذابا

صمعاالتكال اي االيمـا فاكيح اكيريتكراالكريكفايفااليذيييتاا6:1  اكيح االكريكفا
القييم الالرتييؿاي هكل اكلذلؾاي باالأرصاكا  را االييمي ايييدااصفاي يدراالمهبا

ا2كالأرارة احكع االييصايف االييري  اام يتيؾ اا تيداـ اييكف اكيي .White vinyl 
ereasers ا.3إلزال االيالييتاالت اقداتك داصمعاال مداالحيصـاال يتناالمكفا

 :االتنظيف باستخدام الموجات فوق الصوتية – 1-4
ا فا االت اي تطي  ا كؽاالأد اصفايك يتا كتي  اصييرة اليك يتا كؽاال كتي 

ككييااكاييركؼالحيا  فاصيمييتاالتحظيؼاتتطمبا  ا امباامأكاؿاايتأيمتااإلح يفر
إذاي ااات يييتاكييا  اأيل اامتري االقييم المذكييفرا كاإزاأ ااات يييتاايراقييم ا

اصفاالمذكييفر االيرتيط  االذاري ر اال زرييتااير ا  اأيل  اكيي اتتطمباااكحيفاييير  ك
                                                           

1 ا- Candian Conservation Institute (CCI) .Preserving my heritage , Op, Cit, 2002. PP 1 – 2  
ل ػػػيدراتكحكلك يػػػياال ػػػحيصيتاال ػػػ يرةراداراالكتػػػباال ييييػػػ رااإل ػػػكحدري راالطييػػػ اامكلػػػعاا يػػػكا ػػػيرةايتػػػكل اا-ا2

 .اا48رااصا1970
ا143ـراصا1997 ييح ايأيداكييؿاإيراايـا يكاكركرةارا ييح اال مكداامكري را ييي اصيفاريسراالقيارةرااا-3
. 
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ا ر اكالرأـك االزيكت ايكؿ اذاري  اركايط ا كؽاطريؽ االيك يت الطيق  االييكيحيك  كالتعكير
اتيتيرا اكيي ا زيريتااات يييتر ذاي  اكا  ااإل راع ا   اي يصد ا ف االييكف ايف ال كتي ر
اكيييكييتا ايقييي اإزال  ا  اصيمييتاالرطؼاأيثاييكف اي يدة اليك يتا كؽاال كتي 

اال كتي  ا كؽ االيك يت ايي تيداـ االرطؼ اطريؽ اصف اتيييي اكتيتيدا1التحظيؼ ر
ارري يتيف:ييكيحي ايطكتيف اصمع اال كتي  ا كؽ اييليك يت االتحظيؼ اكااماكي  إزال الع

االكيحي ايح اإصيدةاالت يقهي.راكااات يييت
اصمعا ا  ي ي اترتكز اترتيؿاصمعاييكيحيكييتاييتم  ر ااات يييتاالييتم   زال  كا 
اترددا اايتيير اي ب المتحظيؼر االحتير  ا  رؿ ااات يييتاكلتأقيؽ اتمؾ اكحكصي  طييي 

يتا كؽاال كتي االيحي براكك طاالتحظيؼااليالرـا كا اا تيديتااليذيييتا كااليك 
ا.2ال كارؿ

كا ايفاالطرؽاالتحظيؼاالريري ااMega Sonicػاكيياييكفاا تيداـاالتحظيؼاي
  اتحظيؼااات يييتايفااليحت يتاامككراأ ي ي راكالت اييكفا فات تيدـاييهيا

ا االيأيليؿ االيي ر ايكؿ اكالأييري اكيييكييتايتيددة االقمكي  االيأيليؿ االيتييدل  الييري 
ا3...االخاالكأكؿراام يتكفاال مكككؿااايكير

ا  اصيمي ا اييير اكاليك يتا كؽاال كتي  ايك يتايي ير اييكفا فات تيدـ كيي
ا  ا اا تيديهي اييكف االت  االطرؽ ايف اال كتي  االيك يتا كؽ ا ف اذكر التحظيؼاكقد

زااتحظيؼاال مكداكالييؿاصمعاطرد االيمككيتاكا  يفادايؿاالتركيباأ االذراتاال  يرة
ا.ا4الريك املييؼاال مدراكذلؾا  اأيل اال مكداال يدةااليتيي ك 

 :االتنظيف الرطب لمجمود - 1-5
ايذيباليددا ا هك االكييرر االقطي  اصزيت ايذيباكذلؾاي رؿ ا أ ف االيي  ييتير

إزال ااذوااليكادايزييدةااكييرايفااليكادااليركي اكايرااليركي .اكتزيداقدرةااليي اصمع

                                                           
1 ا- Fuchs , F.J." the fundamental theory and application of ultrasonic for cleaning , CRC, Press, LIC, 
USA , 2001, PP. 201- 206  
 ,Awad ,S B ., ' ultrasonic cleaning mechanism " in Hand Book for Critical Cleaning, CRCm Press, LIC-ا2
USA , 2001 PP ., 217 – 225  
3 ا- Beck , M ., " Megasonic cleaning action " In Hand Book for Critical Cleaning .CRC. press , LIC.USA, 
2001 , PP – 233 – 244  
4 ا- Ipid,p 200.  
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در  االأرارةاكي تيدـااليي ا  اصيمي اتحظيؼاييضااليكاداالييلق ايكؿاالتري ايطريق ا
ا.ا1اإلزاأ 

اتيد ا اأيث االيي ر ا   اي يكرة اك دت االت  اال مدي ر اااكير اي  االيي  كي تيدـ
ا ا يكح  ااير ايتييدؿ اييي  اييل  يؿ االيقتحييتا   ااذو اليكؿ االيييل    – Deصيمي 

Ionized waterاال مداا ا  ف ااميالح ااذو اإزال  اييد االذاري ر ااميالح اإلزال  كذلؾ
 Salution of (W/V ) %5يتـاكريتا  ااات :ااااليمطخاييق ااميالحاالييدحي 

Oxalid acid in de – ionized waterراأتعايتـاترتتااليق ا كاالطيقيتاال مدةا
Encrustationراتيهيداا2ي اي معا يتاال حكيراليدةا ييـراييداذلؾايتـاا ؿاال مدايي

ا تكييؿاييق ايطكاتااليييل  اييلح ي اليكؿاالحكصي ايفاال مكداكالت اك دتاي يكرةا
  االيي راكييا فاال مكداامكري ايأبا فات  ؿاإلزال ا ي اات يييتاتككفايترري ا  ا

اكيحتااحيؾا اإذا اإا ايح ردار ا  االيي  اصمعا فايراص اال  يؿ اك ري  اال مد رركرة
كيييكييتاالتحظيؼالمي يصدةا  اإزال ايكؿااذوااات يييتراالت اترريتادايؿاال مدا

اNon – Ionise detergent يتـاا تيداـاكيي ا  يرةايفااليحظ يتاايرااميكحي ا
ا1 اا تيداـ ا ك االيأمكؿ اأ ـ ايف %Hexametaphosphateاا تيداـا اتـ ذا اكا  ر

Calgonاق ا ف ايف اي باالتعكد ا  حت ار ااPHيي  اييف اإلعا3يي ا فاا5ا ايالأظ  ي 
إري  ا ماإري يتاييكفا فاتككفاايراآيح الال تيداـاصمعاال مدراكيتـارطؼاال مدا
اييداال  يؿاي اصدـاا تيداـا ماكيييكييتراييكفا فاتت يبا  اإتالؼا لييؼا  يدا

 Dampكال مكداحييتي االدييا اييكفاتحظ يهيايي تيداـايي أ اييمم اا3ككا يفاال مد
Swappingالأدكثا اإحذار اييكيي  اتككف اييل طن ايكدرة ا يك ارركخ اإلع اإريرة اك م ر

ذااكيفاال مدا  اأيل ا يدةا  حتايتـاا تيداـاقط اقييشاحيصي ايحداةاييليي ا يطرراكا 
ي اإيكيحي اإري  اقطراتاقميم ايفايحظؼا يرؿاييداذلؾايتـاالي نايرق راأتعااا

                                                           
يي يفاال يدازيدافاػايأيرراتا  اصالجاك ييح االيح ك يتاػاق ـاالترييـرااكمي اااكيررا ييي االقيارةراا-ا1

 ـ.ا2000
 Morris , K., Seifert, B.L., " Conservation of leather and textiles from the defence " In  Journal of the-ا2
American Institute for Conservation. JAIC. Vol., 18 No., 01 Article 5 1978, pp 33- 43  
3 ا- Conservation Research Laboratory . " Leather Conservation" Donny L. Hamilton . Texas A&M; 
University ; 2000; PP 1- 6  
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ثايت يبااليمؿاالزاردا  اإأداثااحت يشايكري اأيا1تترؾاآكيرالمرطكي اصمعاال طن
راتيتيرادر  اأرارةا يرؿاالتحظيؼاذاتا ايي اكييرةا  ااإل راعايفاإزال ا2كت يداكتيق 

االزيكتا الزك   ايف اتقمؿ االأرارة ادر   ا زييدة اكالريكع اكالزيكتر ر اكالرأـك الداكف
اكي يمهيا ككراأرك اتيرك ا ييكحهياكييا فاكقتاتطييؽا ي رؿاالتحظيؼاييتيداكالرأـك

ا.3صمعاتركيزااليحظؼاالي تيدـ
 :اإزالة البقع - 1-6

ايكادا اا تيداـ اكاا تيالصا ك ااإلذاي  اصمع اامكلع اييلدر   اتيتيد االيق  إزال 
ايكرؽا ااا تيالص اكيتـ اكاليحظ يت االيأيليؿ ات تيدـ االطريقتيف اكال اك   التييض
ا أكاضاال  يؿا ا   ااا تيالصاييل  يؿ اكييكف اامأيير ايتررب اكرؽ ا ك الحريؼ

اتحق ـااليحظ يتاكاليأيليؿاالي تيدي ا  ا تحظيؼااليق اإلعاكالك ا حكاعاطيقياكصيكيي
الحكعااليق :ا

 .يحظ يتاصركي ا- ا
 .يحظ يتاييري ا-با
 .ا4يأيليؿاتييضا-جا

اكقداتحيكلحيااليحظ يتاالييري اصحداأديكحياصفاالتحظيؼاالرطب.ا
اتعكيرا الهي ايككف ايي اصيدة اال مدر الكف الت تين ات تيدـ االت  االكيييكييت ا ف كيي

ااذو اأيثا ف اصمعاا تيالصاالقمكييتاكاماصك  اصمعاامكر اتييؿ أييضاالقكي 
يتاكام ييغاكالتأمؿااليير المككا يفرالكفاييضااليق ايككفالزايياصميحياإزالتهياالييي

االيق اكاليكاداالي تيدي ا  اإزالتهيا إفالـايكفاذلؾايرراال مداح  تاكيفا حكاعااذو
ا:ا5حذكر

 كرؽاالحريؼاكاليككاةاالأراري .ايق االريكع:ايتـاإزالتهياييليحزيفراي اا تيداـا -

                                                           
  Candian Conservation Institute ( CCI) .Preserving my heritage .Op.Cit. 2002 , PP 1- 2-ا1
2 ا- ipid , P 269  
3 ا- Bockhorst, R.., Beeks, M. Keller, D., " Aqueous cleaning essentials " in Hand Book For Critical 
Cleaning .CRC Press. LIC .USA. 2001, PP. 37- 58  

 ا131ا–ا130ي ط عاال يدايك ؼاػاير  ا ييؽراصاا-ا4
 ح  ت.ا-ا5
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ااايكم ا - االكأكؿ ايكؿ االيحي ي  اكالكييييكييت االيذيييت اإلزالتهي اي تيدـ امأيير:
 كالحريدراكيأمكؿاأيضاامكك يليؾااليي ؼ.ا

الييمكط ااOkite كاا تيداـاييدةاامكيتااEDTAيق االأديد:ايتـاإزالتهيايي تيداـا -
 .1ي االيي 

التركيييتاالت ات مناإلزال ا حكاعايتيددةايفااليق ا كااليق اكييا فااحيؾاييضا
اا ا االيق  ااذو ايكؿ ايككف ايي اكصيدة اييدةر ايف ا ككر اايتالط اصف احيت   اتككف الت 

ا.اليتكا دةاييل يؿاصمعاالير كاتاال مدي 
 االتنظيف بالميزر: -1-7

تمؼااييياارؾا يتا فاييظـاطرؽاالتحظيؼاالتقميدي ايفاالييكفا فاتؤدماإلع
اامكراأتعاكلكاتيتايأرصاكصحيي .ا

ا  اطرؽا اكييرا ا صطعاد يي االييري  االميزرايالؿاال حكاتاالقميم  كتطكراتقحي 
ا ييح ا قؿاإتال ياك ككراتأكيي.ا

كاايتالؼاام ي  ايياييفاالتحظيؼايعري االميزراكالطرؽاالتقميدي ايكيفا  ا فا
اات يييتاكالطيق اام مي ا   مهيااذراتاالرك ا كاال كتكحيتاييكفا فاتييزايياييف

Substrateايييايتينالميريـاالتأكـا  اي تكلاالتحظيؼااليطمكبالم طن.اا
كالميزراصييرةاصػفاي ػدراكأيػدالمرػك ايػزكدايطيقػ ا ػ ارػكؿارػديدا ػدااك أػيدما

Monochromaticا.ا
اييكيحيكي االتحظيؼاييلميزر:اا-

ظي تا  فا ز ايفاالطيق ايحيكساصحدييايت يصؿارييعاالميزراي اال طنااليراداتح
االيك  ا االطكؿ اصمع اييتيد االطيق  ايف االييتص اكال ز  اييتصر كالييق 

Wavelength/امري االميزر.ا
اكتحظي ت االيراد الم طن اكالكييييري  االيكاصاال يزييري  اي تيدـا2ككذلؾ االميزر .

ا ااك االتحظيؼ اإزال ااQ-Swithced Nd: YAGماراض ا   اكت تيدـ الحيريت

                                                           
 ا151ا–ا148 ييح ايأيداكييؿاإيراايـا يكاكركرةاػاير  ا ييؽاراصاا-ا1

2 ا-  Coooper , M " leaser Cleaning in Conservation : An Introduction " 1st pub, Butter Worth Heinemann, 
London , 1998, pp 76 – 77 
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ااات يييتااليمكا ايف االرقيق  االطيقيت اكذلؾ اكال ييك  اال مي  اكاات يييت كيت
اكالأييييتاالت اتتكا داييلرؽ.ا

اح يحا اأيثاييتيد اتحظيؼاالككيرؽاييلميزرايفاالييمييتاالييقدةر كتيتيراصيمي 
تمؾاالييمي اصمعاحكعايفااات يييتراحكعاالييدةاام مي ا"الم مدا كاالرؽ"احكعاالأيرا

اليرتيطايهياكردةاالطيق االي تيدي ايفاحكعايفاالككيرؽااات منالال تيداـاكالطريق ا
ا.ا1ي احكعاآير

 التنظيف باألنزيمات:  -1-8
اا تيدايهيايكيييتاكييرةاكاحتررتااحتريراا ريييا امحزيييتاالي تت الميركتيحيتاتـّ
  ادكؿاككيرةراكاإلحزيـااكاصييؿايأ زاأيكمايييؿاصمعاالتأمؿااليير الميركتيحيتا
ذايتهيا  االيي اي ااميذا ااإلحزيـايتأميمهياييريياكا  الت اتك داصمعااير ايق اأيثايقـك

ااإلحزي ا ف اااصتيير االييري ا   اكالظركؼ االهيدرك يح  اكامس االأرارة ايدر   ايتعكر ـ
راكامساC – 37°C°53اليأيط اكدر  االأرارةااليكيلي االت ايييؿاصحدايااإلحزيـايفا

ا االيكيل  ااPHا8ا-4الهيدرك يح  ايح ي  االيحظؼ اإلع اكزفا0.5كيريؼ ايف %
ا.ا2اليحظؼ

ا ا اراضا ياWendelboكييتير اامحزيييتا   اا تيداـ االييطكطيتارارد يح 
زال اطيقيتاال را رايفاصمعا كالككيرؽاأيثاا تيديهيال ؾاكتؿايفاالكتباااليمت ق اكا 
اكتك دا ااا تيداـر ا هم  االريي   االيكاد ايف اامحزيييت اكتيتير االتيرييي  الككيرؽ
امحزيييتاايرايكم  اتذكبا  االيي ايداايفااليأيليؿاكييكفاا تيدايهياصحدادر  ا

اا.3أرارةاال ر  
اح دا فاصيمييتاالتحظيؼايركؿاصيـاتهدؼا ا  م حي كي   اصيي اكيحي اصمعايي
ا   ؿا ايي اكدرا   االتأمؿ اطكر ايف اأيييتت اككذلؾ ا يدر ايظهر اامكر ا اإصطي  إلع
الركا باااليتكم  راكلذااييتيراالتحظيؼايفا اـاالييمييتاالييي ا  اال ييح اكلكحتااا

                                                           
1 ا-ا ipid 

 الي ا رجا الي رااليحظ يتاال حيصي اكطرؽات حييهياكتطييقهيال يي ااماراضرايكتي اايفا يحيالمحرراا-2
 .ا38راص2000كالتكزي اكالت ديرراالقيارةار

 .ااا134ا–ا133صيداالمطيؼاصيداالمطيؼاأ فا  حدماػاير  ا ييؽراصاا-3
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حكعايفا حكاعاالتحظيؼايأتيجاإلعاأذراكييرةاييتيرايفاالييمييتاالي تر ي الذلؾا عما
ا.ا1صيمي 

زالة التجعدات:  -2  الفرد وا 
اصحدا اكال مكد اكالرقكؽ الألكراؽ االرركري  االييمييت ايف االم يرؼ اك رد التطري 

ا.ا2تيررهيالم  يؼراك قدايأتكاايااليير راكيييحيتهيايفاالترقؽاكاالت يؼ
زال االت يداتاييلح  ي الم مكداإأدلااليراأؿاالهيي راكصيدةاكتيتيرايرأم اال رداكا 

اإصيدةا اصمع االيرأم  ااذو اتيتيد اأيث االترأيـر اإصيدة ا ك االتطري  ايرأم  ات يؽ يي
اإصيدةا اصمع ا تيتيد اكالترأيـ االتطري  ايرأم  ا يي الم مكدر االي قكد االيير  اليأتكل

ا الم مكد اال رد اكتتميصاطرؽ اػ ات  يميي اذكرو ا يعت  اكيي الم مكدػ االداح    االيأتكل
ايأيكل اإصيدةااليأتكلااليير اكذلؾاصفاطريؽاإتييعاالطرؽاالتيلي :ا

 ييلح ي الم مكداالييدي :ا .1
يتـاكريهيا  ا حدكؽايأكـاال مؽايتاي دراليييرااليي االيدةاكي ي راأتعا
تكت بادر  ايحي ي ايفاالميكح راكـايتـا رداال مكداييدا فاتميفاركيدااركيداراكيأذرا

امكقيؿاالييقكل راإلعا فات ؿاإلعااا تكا االيطمكبرايم اذلؾارديدراكـاتكر اتأتا
ادايحهيايطيق اي ي  ايفازيتاال يؾاالييرداكذلؾاي رضااليأي ظ اصمعااليكحتهي.

 م يرؼاال مد:اييلح ي ال .2
االذاري ا  ايالتاامييؿاكام يتكفا ت يراالم يرؼا  ايأمكؿايركزايفاالييا 

ا ا50يح ي  اأتع اكتترؾ ايحهيير الكؿ الت ؼا%ر اتر   اكـ اييكح  اكيي  ا كير تتررب
ايحتظـا ارد ايحت اصحد اال  يؼاييي اصحد اتحكيشاالييا  اقميالاأتع اتح رد ا حهي  يالأظ
يؤدماإلعا رداالم يرؼرايييداالدايفاييلييا اكتكرراالييمي اأتعاتييـاال رداكـاتكر ا

االم يرؼاالي ركدةا  ا حدكؽايأكـايتايييرايي اكيل ييؽاذكرو.ا
 ال مكدااليمت ق :ا  ؿاطيقيتا .3

ايي اا ايت ا  اإحي  االيمت ق  اال مكد اييملكافات ير االيزيح  ااير اال مكد   اأيل 
كتكر ا  اكال  اأتعايت يدااليي اكأيثا فات يدااليي اي يأتازييدةا  االأ ـا

                                                           
  .134راصاداالمطيؼاأ فا  حدماػاير  ا ييؽصيداالمطيؼاصيا-ا1
 ا147ي ط عاال يدايك ؼراير  ا ييؽراصاا-ا2
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يحت اصحتار طايحتظـاصمعا  طناال مداالدايمي ايؤدماإلعا  مهيراكـاي  ؼاال مدا
أيل اال مكدااليزيح ااملكافاكالت اتتعكراا%ا ييا  60يأيثاااتزيداح ي االرطكي اصفا

اكالت ا اييلتيريد اتت يد االت  االيركي  االيذيييت ايعأد االيي  اا تيداؿ ايتييف ا  حت ييليي 
ي أبات يدايازييدةا  االأ ـاكيلحزكؿراكييداتييـا  ؿاالطيقيتااليمت ق ا  اكمتيا

ا.ا1 رداياالأيلتيفاتكر اال مكدا  ا حدكؽاأكـايتاي دراليييرااليي اإلتييـ
إزال االت يدات:اتيتيداصيمي اإزال االت يداتاصمعاإك يباال مكداالقديي االكيي ا
اكييكفا ادكفايكؼايفاتيزقهي االي يدة االيكار  االت ات ينايرد ايفاالميكح  الكي ي 
إ را اذلؾاصفاطريؽارشاال مكداييأمكؿااليكرييا كاييأمكؿايي ؼايفااليؿاالطييي ا

االيأم اال مد اليتررب اي يطاكتترؾ ارد اليتـ االميكح  ايف ادر   اال مد ايكت ب اأتع كؿ
اإزال ا ااحتهي  اييد اكر ؽارديديف ايأذر ا طراؼاال مد ارد االت يداتاكـ ييم يي اأكؿ
ايرييتيفايري ا اييفاكرقتيف اكتكر  االيكريي ايقميؿايفايأمكؿ الت يداتاترشاال مكد

ا.ا2رضاليرا يفاكتكيساييكيسايدكمراكتترؾاأتعات ؼاييداياتككفا يازةالمي
 عالج الجمود المتأثرة بالرطوبة:  -3

 ككرا حكاعاال مكداامكري اريكصياا اال مكداالت اتك داي يكرةا  االيي راكيكؿا
اذواالحكصي ايفاال مكدات قداقكتهياالدايمي اي كرةا ريي الذلؾا  حتاي باتحيكلهياييحيي ا

ذااكيحتااذواأيل اكأرصراكلكاتـا  يؼااذواال مكدا  حهياتت يداكتمتكماكتترقؽراكا ا
ال مكدا  اأيل ا يدةا  فاييكفاا مهياييحيي اييليي اي اا تيداـا رريةاحيصي اإلزال ا

ؿااليي ايييدةاراكتتميصاصيمي االيييل  الم مكداالي يكرةا  االيي ا  اا تيدا3امتري 
ك  يساا تيداـااذواالييدةايرتكزاصمعااليأثااglycerolم يركؿاقطيي ا يرلايكؿاالق

ا االذم ايف اكؿ اييكفاGaniaris et al 1982  راو ا يرل اكطرؽ ايكاد اكاحيؾ ر
ا اكييدة ا ميككؿ اايكميف االيكل  ايكؿ اال مكد ااذو ايكؿ الميييل   اBAVIONا تيدايهي

اك يييايم احتحيكؿاير  ايفاالت  يؿاييضااذواالطرؽ:ا.اكال م ريفاكالت ييد
 اGlycerolيييل  اال مكداالي يكرةا  االيي اييلقم يركؿاا-ا1

                                                           
 .ا376صيدااليزاريايفاػاير  ا ييؽراصاا-ا1
 .ا377راصاح  تا-ا2
 . 40 الي ا رجا اليتراير  ا ييؽراصاا-ا3
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زال ايق االأديداإفاك د ترايتـاصحدرذاايراال مكدا  اييداإتييـاا يؿاال مكداكا 
اكيييدا طرماكيتـات طي ااإلحي .ااLysol  ييي اكيريؼاا3م يركؿاليدةا%اق20

ا اييليذيييت االت  يؼ اايتيير االي ركدةااSolvent dryingيتـ المقط  ييلح ي 
ا اييلت ييد اتاfreeze – dryingكالت  يؼ االت  اكتتميصالمقط  ايييف اركؿ عيذ

ا يص  اأييـ اكؿ ايدة اام يتكف اأييييتايف ا   االيي  اإزال  ا    الت  يؼاييليذيييت
 كاأدة.

االت  يؼاييلتيريد ا يي االكرؽاالحريؼاتأتاكقؿر ات  يؼاييفارريأتيفايف ااكيتـ
ذااظؿاال مدااليييل اا3-2الكزفراكي ت رؽاذلؾااراأتعايتـاكييت20 يتـاصحدا  ييـراكا 

ا ي ايظهر اذك اتزييتت ايتـ ا ف اييكف االي نااLubricatedؼ اطريؽ اصف اترأييت  ك
اي   ح   ايي تيداـ. اييل ررية ا ك  CM leather dressing Or 20% %20ر

Neutral fat.ا.ا1ككالايياي يصدا  ازييدةااليأتكلاالداح الم مدا
اا-ا2 ا ميككؿ: اايكميف االيكل  االيي  ا   االي يكرة اال مكد  Polyethyeneيييل  

Glycol ( PEG) Treatmentا
ا اليدة اال ر   االأرارة ادر   ا   اال مد ااير االتيل :اا06يتـ االيأمكؿ ا     ييي 

10% ( W/V) Solution of PEG 1500 in de – ionized waterاا
ا ايف اكؿ اا تيدـ اايكميفااA.E.A. Werner , B.Muhlenthalerكقد اليكل 

ـراكقداتـات ريبااذواالطريق ا°40راصحدادر  اأرارةا صمعايفاPGE 1500 ميككؿا
اييضا ا   ا يهي ايراكب ااير االطريق  ااذو ا ف ا كرأت ااميأيث اييض ا ف اير
الأياترامحتادر  االأرارةااليرت ي اييكفا فاتعت ايتعكيراصك  اصمعاال مدراإري  ا

قدا صطعاحتير اصالجايت م ؿايؤكرةاييلح ي ااPGE 1500إلعا فااليأمكؿاال يرؿايفا
ا  االيي .الم مداالي يكرا

ا  ا ات تيدـ االت  االتطري  اتركيي  ايي تيداـ االت ييد اييد اال مد اتيتايييل   كـ
ا.ا2اليركح االيطمكي التيطيتاليتأؼااليريطيح ا

                                                           
 .144 ييح ايأيداكييؿاكركرةراير  ا ييؽراصااا-1
ا.144راصا  تحا-ا2
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ا فايرأم اإزال االيي ايفاالمقعاال مدي االييمم اتيتيرايفا ا يؽايترنالحي كييي
طرؽا  ي ي اإلزال االيي اا03 ككرااليراأؿاأر ياك  ييهياإح يزاا  االيكق راكاحيؾا

اييليي ا اييتزج اييركب اال مدر اكتريي  االيي  اإأالؿ ا   اتتيكؿ اال مدي  االير كات يف
اكا اال اتأتاكالت  يؼاصفاطريؽاالت ييد الككيرايفااليريييفاكيحقذ االي رم  طريق 

ا.ا1ر طايي تيداـا  هزةايي  
 تطرية الجمود الجافة:  -4

االح يي اا اأيثاتقؿاالرطكي  ا دار الظركؼا ي   اكل تراتاطكيم  تتيرضاال مكد
ا اار 40صف ا مي  ا ي   اال مكد ااذو ايكؿ ااكا2%اكت ين اككيي اال مد ا ف اأيث .

االأ ي   التايفايي ي ااييركؼاييتيرايفااليكاد اح ي االرطكي اليي لحقصا كازييدة
اي رك ككيي اتريطايأتكاوااليير اييلرطكي االح يي ا  اال كااليأيطايترالذلؾا يرت يعا

باال مكداييلترقؽاكالت مباكتك راالأركؼا االأرارةاكحقصاح ي االرطكي رات يدر 
اليككح ايفاالزيكتااال مكداتيتيدا يييهياصمعاالكريييتالتطريتكاحيؾا ككرايفاطريق ا

اليركي اكاليكاداالرييي راأيثايدافايهيا طناال مداال يؼا تك يتااليركح اكالميكح ا
ا.ا3الت اكيحتاصميهياقيؿاال  يؼاكالت مب

 عالج الجمود المصابة بالفطريات والحشرات:  -5
تهدؼاصيمييتااليييل  ارداالتمؼا كااإل يييتاالييكلك ي اإلعاالتأكـا كايح ا

كامحكاعااؾاالكيرحيتاكتعكيراتااذواالييمييتاتيتيداصمعاالطرؽاكاليكاداالييتيرةرحيكاتم
االت ا يتـاالقري اصميهياكيرأم احيكايا كاتطكراي.ا

ا فاصيمييتااليييل  اييكفا فاتقتؿاكؿاالكيرحيتاالأي ا كا ا اح د كيركؿاصيـ
.اككييا4 ديدةال طرييتا كاالأرراترالكحهياااتيط اأييي اي تقيمي اردا ماإ يييتا

 فاالكقيي اييرايفااليالجاح دا فاصيمييتاالتأكـا  ايير اامكراكيح االحيكاالكيرحيتا
                                                           

كركتايأيدايأيداأ يزمرادرا  اتطييقي اييداحي ال ييح اااكيرا  ايكاق االأ ػيرراتطييقيػياصمػعاييػضاااكػيراا1 -
 .70راصا2001اليكتر  ايأ يررايقييرااليييؿا حكباررؽا يكاالهكؿراق ـاالترييـاػاكمي اااكيررا ييي االقيارةرا

2 ا- Goffer , Z , " Archaeological Chemistry " A Source Book on the Application of Chemistry to 
Archaeology  .A Wiley .Inter. Science Publication, John Wiley & Sons New York ; 1980; P., 274  

 ا150ي ط عاي ط عاال يدايك ؼاػاير  ا ييؽراصاا-3
4 ا-  Salvadori , O. " the control of biodeterioration " in Coalition . Newsletter N0 , 6, special issue : 
Coalition Advanced Course , Biological Problematics In Cultural Heritage Florence , Italy . 2003 , p.16.  
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الييكلك ي ايفا اـااليطكاتاالت اي بااااتييـايهياأيثاح دا فا  رؿاطريق اليح ا
 كاالتأكـا  ااحتريراالحيكاالييكركييكلك  اتتيكؿا  اتقميؿاالرطكي الحيكاال راكيـالهذوا
اييتيرار  ارركرماليح ا الكيرحيتالذلؾا  فاالتحظيـااليير ايي  االرطكي االح يي اػ

االتمؼا  االي يكصيتااليتأ ي ايفاالحيكاالييكركييكلك  .ا
 يفاالكا بايراقي اي تكييتاالرطكي االح يي اأيثايقؿاحيكاال راكيـاصحديياتككفا

اييفا ا45الرطكي االح يي ايي تككفاالرطكي االح يي ا%اكي   اصيي اي با فا55%اػ
االح يي امصمعايفا65 قؿايفا اترت  اي تكييتاالرطكي  %ايككفايفا65%اكصحديي

المأيؿا االقييم  االرطكي  اتقميؿ ا  هزة اPortable dehumidifiersالرركرماا تيداـ
راكيياي بايراصيةا أصا ما كرايرـاإلعاالي يكصيتا1لتقميؿايأتكلاالرطكي اييلهكا 

اي ا  اار   اكييااليتأ ي  ا ماإ يييتاييكلك ي  ايف ايمكو ايف المتعكد اكيييل تت حيزل 
ي با فايتـااليراقي اال يدةاليير  اكتأديدا ماحريطاأررما كا طرماكتأديدايكيحتا
احيكا ا م اليح  اامكر ايهي االيأ كظ االيتأ ي  الميير  ا يدة اتهكي  ارييف اي  ييلريط

ا.ا2ييكلك  
ا:اترميم التمزقات وتكممة األجزاء الناقصة -6

اتيزؽا كا قدا ا فاييضااليقتحييتاال مدي اأدثالهي   اككيرايفاامأييفاح د
ح دااChgrinم زا اكييؿالمقطي ا   ايكيؿاتطييق الترييـاقطي ايفاال مداالي يعا

ا اييدة ايراص اتعييفا under lying فاإدييؿ اكيي ا قد االيحيطؽاالت ايهي ا  ا   ؿ ر
ا.ا3اليحيطؽاالت ايهياتيزقيت

يتـاإ الحاالتيزقيتاصفاطريؽال ؽا ررط ايفاالكرؽاالييييح اكذلؾاييكفا فا
راكييا فايحيطؽاال قداBEVA 371يركؿاصيكدمايتقيط اي االررخراكذلؾايي تيداـا

ا اايتيير اكيتـ االييييح  االكرؽ ايف ارق  ايي تيداـ اتدصييهي ايتـ  polyesterال  يرة
batisteاالكييرة ايحيطؽاال قد ا ك االقطيصيتاالريي   التدصيـ ك  اييضاالأياتاا.4ر

                                                           
1 ا-ا Preservation policy and services Division , National Archives Records Administration , Op. Cit . pp . 
1- 4  
2 ا- Pinna , D. The prevention biodeterioration in coalition . Special Issue: Coalition Advanced Course 
Biological Problematics In cultural Heritage  Florencem Italy 2003, pp. 14 – 15  
3 ا- Gropfrich , J. Op. Cit , PP 685 – 690  
4 ا-  Gropfrich , J. Op. Cit , PP 685.  
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اذاااP.V.Aيتـاتدصيـاالتيزقيتاي طناال مدايي تيداـاح ي اقكمارطباي اي تأمبا
ا.ا1التدصيـاالي يصدايتـال قتاييداإ را االيييل  اامكلي ال طناال مد

 عالج حموضة الجمود:  -7
ا ايأييضاالتيحيؾ اتيييؿ االت  اتمؾ ايي   اييلأيكر   Tannicت يباال مكد

acidاكت مباا اترققيت اصف اصييرة اال مكد اصمع االأيكر  اكيظيار اديياتهير  كحي 
ا.امطراؼاالت اقدات ؿاإلعاالت تتا  اأيل ازييدةاالأيكر ا ككرايفاالييتيد

اليالجاال مدا كاالرؽاالأير راأيثاتت يصؿا كي تييؿايأمكؿالكتيتااليكتي يـك
اال اايلكتيت اال مد ا   االيك كد اأيضاالكيريتيؾ اي  ايككحياكتي يـك المأيكر  لي يب

ايكيييتازاردةاصمعا اكأيضاالالكتيؾراكييا فاك كدالكتيتااليكتي يـك  م يتااليكتي يـك
الكتيتا اتت يصؿ اأيث ازاردة اأيكر  ا م ايف االي تقيمي  المأييي  اكييدة اتييؿ ال مد
ا اي اكيح ا ك يداالكريكفااليتكا دا  اال كايككح ايمناكريكحيتااليكتي يـك اليكتي يـك

اييت اأيضاالذم ايف ازاردة اكيي  ا م اي  اتت يصؿ اأيث المأيكر  ايحظـ اييكيي  ير
اككيح ا ك يداالكريكفاكاليي .ا االكيريتيؾا م يتااليكتي يـك

اكأكؿا اييأمكؿ ايحداة ايقطي  اير ؽ االييطكط اي ن ا كا ايتـ ا ف اييكف كذلؾ
را كاLime waterاايزكيركييحكؿاكتتـايييدل االأيكر ايييؿاكييدةايحداةاييي اال يرا

.ا5أمكؿاي ا%اكريكحيتا كديـك
ايحداةا اكييدة اصيؿ ايتـ االي تقيمي  االأيكر  ايف ا  يرة اكيي  امم ككيأتييط

ا ايير  الكتيتا5ييأمكؿ ا ك االيكتي يـك ايالت ا ك اامأييضاالريي   ا يالح ايف %
االهيدرك يح ا االرقـ اتقيساكيي  اكـ اييليي ر اي نا طناال مد اذلؾايتـ اييد ر اليكتي يـك

ااكليسايفاالرركرما  ااذوااليطكةا فاتككفاتمؾاالقيي ا7 االيحي ي اا االتييدؿا
الدقيق اتييييا يليييل يتاالتيلي ايكؿاإري  الكا ؽا كاصحي راتقكي ا كؼاتقمؿايفا

ا.ا2قيي االرقـاالهيدرك يح 
كقداتيتاصدةادرا يتاصمعاا تيداـايكادا يرلاليييدل االأيكر اأيثا  ريتا

االكك يددرا  التقييـاتعك راكييدةاأييي ا كاكاقي ايفاالأيكر ايرااليييل  اييمليكحيـك

                                                           
1 ا-  Ipid, p 686. 

 ا156 ييح ايأيدااكييؿاإيراايـاػاير  ا ييؽراصاا-ا2
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االكك يداكيركييتايكيت اليييل  االتمؼاالأير ا كقداتـاالتك ي ايي تيداـاامليكحيـك
  اال مكداحييتي االدييا ا هذوااليركييتاك دتالتككفا ككراتعكيراايقيرح اييكادااليييدل ا

اكا اا تيديتا ييقي االت  اكالأييي  اامليكحيـك اكيأيليؿ اييل مدر االكيييير  ذلؾااتأيداي
االكك يداصييرةاصف:ا

 1% ( W/W) aluminum in petroleum ether ( 100-120°c)  
 1.5% ( w/w) aluminum in white siprit 

االزاردا االيأمكؿ اكيزاؿ اال مد ايف االمأي  اال يحب اصمع اييل ررية اتطييؽ كيتـ
اك دا اكقد امصمع االمأي  اكال يحب االهكا  ا   اييط  الت ؼ اكتترؾ احريؼ يي تيداـ

يحي ضاا Aluminum alkixideييلدرا  ا فاالي تكلاالييـامك دةاال مدااليييل ايػا
ا.ا1يقيرح اييل مكداالت الـاتييل 

 كيداييفاي يييتايظياراالتمؼاالدايمي اكاليير ي الم مكداامكري ااحيؾاارتييطا
 كاييايطمؽاصميهياصكايؿاالتمؼاالييتم  اكصيمييتااليالجاتتـاييداذلؾا ما فاحكصي ا

اتمؼايييفات مناليال هياطريق اكيكادايييح ااات مناي احكعاآيرايفاالتمؼ.
اام اال مد ا يهي ايتكا د االت  االيير  اييف االريط اإف االت اكـ االترييـ اكالطريق  كرم

  ريتاصميهيالتأديداصيحيتاال مدااليأررةاأديكياكذلؾاليأيكيةاتمؾااليير اا تحيدااإلعا
اال أكصاكالدرا يتاالييمي االت اتـاإ راؤاي.ا

اكيدلا االيير  ايتمؾ اتتكا د اقد االت  الييضااميالح االكيييير  اال  ؿ اتعكير إّف
اإأداثاارتييطهياييييؿاالأرارةا  اإلأيؽاال تمؼاييل مكداالكاقي اتأتاكطعتهيراأيثاتـّ

اصيمي االتقيدـاكالك كؿاييلييحيتالأيل اترييتاالحييذجاامكري ا  اكقتاقيي  .ا
 المنسوجات األثرية:  وصيانةثالثا: طرق ترميم 

اااتيحعا اااكيراصيمييتات رييي  اكترييـ ظمتاأتعاكقتاقريباصيمييتا ييح 
ا يهيا حيحكفايييمكفاييليتيأؼايقكيكفايييتييرايكاداتيدكاصمعا ما  يساصمي راكيقـك

اصمعاامكرا ايييررة االيكاد ااذو ايي تيداـ االييمييتاكيقكيكف الهذو اتكا قي ا ككر ا حهي لهـ
ا.دكفا ماتيطيطاصمي اي يؽ
                                                           

1 ا-  Larsen, R Chahin , C. Wouters, J. Clnan, C. Vegetable tanned leather m evaluation of the 
protective effect of aluminum alkoxide treatment , In 11th , ICOM Committee For Conservation , 1996, 
PP .742 – 750  
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اصمػػعا  ػػيساصميػػ ا كلكػػفاصيميػػيتاال ػػييح اكتػػرييـاااكػػيرا ػػ اكقتحػػياالأػػيل اتقػػـك
ااا.1دقيؽاكك ؽاقكاحيفاكييت 

 :لتنظيفاا-1
 كاكايتـاصمعاصدةايراأؿاكيطكاتاكييايم :ا 
 :االتنظيف الميكانيكي -1-1

اكات يييتا ا تري  ايف ااملييؼ ا طن اصمع االيتر ي  االيكاد اإزال  اإلع يهدؼ
االييدةا اصمعاحكعاكأيل  اتمؾاالطريق  اكيتكقؼاا تيداـ اييكيحيكيي اارتييطي ايهي كاليرتيط 

ا ااات يييتاكامتري  ا حكاعاا2اليتر ي اصمعا طأهيامكري اكطييي  اذلؾايي تيداـ كيتـ
ييتم  ايفاال رشا كااليريرطا كايي تيداـاااليكح  االيح ك يتاالكهرييري ا  اأيلت ا
اليح ك يتااليي ترماالهر اكاتكر اييفاريشاحيصـاكا  اح ي اال تأيتاي اا تيييؿا

االكهريير  اكيكي3الري ط اامتري  اإزال  ايتـ االت  االطريق  اكيهذو االأرراتار ريت
ا.ا4كييم يتهي

 التنظيف بالمحاليل المائية:  - 2 - 1
االذماييرؼاييلتحظيؼااليرطباكيحق ـاإلعا ريي ا ق يـ:ا

 التحظيؼا كاال  يؿاييليي .ا .1
 التحظيؼاييليي اي اال كاييفاالييتم  ا. .2
 التحظيؼاييليأيليؿاالكييييري ا. .3
 التحظيؼاييليحظ يتاال حيصي . .4
 األثرية:ترميم المنسوجات -2

اكذلؾا اكالي كك ر االريي   الميحيطؽ االتقكي  ا حكاع ايف احكع االيرأم  اتمؾ تيتير
اكي ي ا المأ كؿاصمعاقكة االتكييتاالييتم   ايفاارز اتقحييتاكي يكص  اصدة يي تيداـ

المح ي اتيكحتايفايقيكي اظركؼاالتيزيفاكاليرضااليتأ  اكالتحيكؿ.ا
                                                           

رااليدداالكيلثراي م اكمي اااكيررا"ام ساكالقكاصداالت اتحظـاصيمييتاترييـاااكير"أ يـاالديفاصيداالأييدراا-1
 .36صاا1989القيارةرا

2 ا- Landi , S. The Textile conservator's Manual, London. 1986, p.67  
3 ا- Beecher, E.R. Conservation of Cultural Property, UNESCO, P968, P252  

 .320ؽراصاير  ا ييارأ يـاالديفاصيداالأييدراام ساكالقكاصداالت اتحظـاصيمييتاترييـاااكير-ا4
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  ااا08ا–ا07احظراامركيؿارقـاا  ترميم القطوع: -2-1
قداتأدثا  ايح ك يتاالتيي ترلاليدةا  ييبايحهيااإلاييؿراالييثرا كااليرضا
الييطئا كاالتيزيفاالييطئراكالت اايدايفاصال هياأتعاااتزداداطكؿاالقط اكال قدا

ا:ا1  ا  زا ايح ك يتاالتيي ترلاذاتاالطييي االيي  راكيتـاذلؾاكيات 
ا اليقطكص اأتعايتـاإ را االيييط راييفا يحي االتيمصايفاكؿاالييكطاالتيل  اكاا- 

 .القط ا يدا
يتـاإ را اصيمييتاالتهذيبالأكاؼاالقط راييقصاأيداي ايراصيةا فايتـاذلؾايفاا-با

يم ي االيح كجاك فاتككفاكؿااليكاداالي تيدي ا  اإصيدةاالترييـاكاليالجايفاالييييتا
 ام مي االي تيدي ا  االيح كجاامكرم.

ييداتييـاالتيمصايفااليقداكالييكطاالي كك ايتـااليد ا  اصقداحهيييتاالييكطاا-جا
االييؿايفايمؼا اليزيدايفاالتمؼراأيثاييد  ي يداتيي ؾايأكـا  اكؿاأي  ايحيي كا 
قطي االتيي ترلاي يرارااإليرةايالؿا يحباكاأدايفااليقدايركؿايكازمالييكطاال دلا

االريي   االيحطق  ا ك اال ز  ايالؿ ااكي تير اصف اتزيد اقد اإلأداثاا0.5يي ي    ـ
 التيي ؾااليأكـاكيح احزيؼاالييكط.ا

ا اال رزايركؿايكازماا-د اي يرار ايحيطؽاالأكاؼاالريي   االييؿاال ييؽاأكؿ تكرار
ا  ا ا كات يد االييكطايركؿايأكـاككي  ادكفاإأداثاكري   لييكطاال دلاي ارد

 اليح كج
ا ايراـاا تيدا-ق اييير االرؽ اأي ت  التكيت اايراارا  اتككف ا ف اكيراصع ايت يك كؿ

اا.يردكدةا داا كايرتيي ايؿااتككفاييلقدراالكي  االذمايأقؽاال رضااليطمكب
ا

                                                           
1 ا- Miller , J. care 8 repaied of antiques, reed international Book limited, London , 1997, p.151  
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ا
ا

 يبني طريقة عالج الفجوات التمالفة )نقال عن عز الدين حريب(:  70الشكل رقم 

ا
ا
ا

ا
 

 :  يبني طريقة عالج القطوع النسيجية )نقال عن عز الدين حريب(70الشكل رقم 
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 اا.ا10ا–ا09 ااحظراامركيؿارقـااعالج التمزقات: -2-2
اتك داصدةاطرؽايقترأ الذلؾ:ا

ا اارا  ايي تيداـ االتيزقيت اتمؾ اييالج االطريق  ااذو ا   اكاكاCouchingحقـك
يالرـالرـاالتيزقيتاي اإصطي اركؿاي تكاصحدايحيطؽااارتييطايأيثاحر اقطي ا

اليح كجالييايتييزايتايفاالرق ا  ايفاالح  ا   ؿاالتيزؽراكح تيدـااليكل اا تراايرا
 .اال يؾراكيتيح راكذلؾاييدا يياتتايمكفايتال ـالدكرااليح كجاامكرم

كالقييـاي  را اصيمييتااليييط ا  اات يواالقط اا كاالتيزؽراصمعاايتدادواي أبااإليرةا
اات يوا اصمع اصيكدم االييط اإيرار اكـ امصمع اامكر اكح ي  اقييشاالتدصيـر ايالؿ يف

كـاإحزاؿااإليرةايفاال ه ااميرلراكالتأرؾاييداذلؾاييلييطايفا   ؿايييؿاكـاالقط ا
اردا اصدـ ايراصية اي  اتيييير االتيزؽ اامؽ ايتـ اأتع اي ي يتايحتظي  اصمع ااإليرة ر  

ا.ا1الييكطاأتعااايت يبا  اأدكثات يصيداصحدايحيطؽااالتقي 
اييلقط  - اييد  اكـ االيريـ ايكا ه  ا   اكيم يتت االيح كج اكر  االيكازماايتـ الطكل 

اييت يوا االتيزؽر اأي   اطكؿ اصمع االمأي ر الييكط ايكازم ايركؿ االقط  ا ك لمتيزؽر
كيتـاييداذلؾاإلأيؽاتمؾاايحت ؼااليح كجاأتعاالقطي االت اصحدايايحته اال قداالتيزؽ

 الأي  اصمعاالأي  ااميرل.ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

                                                           
ك يق اح أ اكاي راصالجاك ييح اال تيرةااليمكي االييركر اييل حيحاال يهكرمايقيص اااأت ياتاي ييي اا-ا1

االيييسراال ز اامكؿرا  .ا110ا–ا109صاا-اصرا2005القيارةرايؤتيراال يـك
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ا
 

 
ا

 الدين حريب(: يبني طريقة خيماطة األجزاء املضمافة )نقال عن عز  70الشكل رقم 

 

 
 : يبني كيفية عالج الفجوات )نقال عن عز الدين حريب(07الشكل رقم 

 

ا
ا
ا
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 :اعالج الفجوات -2-3
اترقييتاا االيراد الميح كجر اتيييي ايييكم  اقط  اإي يد ال يكي  اييقدة اصيمي  تيد

االريي  ا االيحيطؽ اتمؾ ا   االيح كج ا   اال قد ازييدة ايح  ا   اكت تيدـ التر كيترييه 
اكذلؾايفايالؿااليطكاتاااتي :ا

ا:ات هيزاالقطي اتيهيداالييمي االترييـا-ا 
اتك - ايأيث الم  كة االيحي ي  االقطي  اايتيير ايأكال ايتـ اال  كة ايف اقميال ا ك   كف

  ـ.ا0.5
يتـاكر ايم ي االقطي ا  ايكا ه االيريـاكييررطاأيدايتـاقط اال كاحباالتيل  ا -

 يفاال  كةايركؿايكازمالييكطاال دلاامكري ا
يتـاتحظيؼاال  يفااايريفالم  كةايفاييكطاالمأي االيتهيلك اايرااليحتظي ادكفا -

 ؼ.اقط الييكطاال دلا  اتمؾاالأكا
ا:ات هيزاالرقي االيطمكي اا-اب
 ـرايفاا0.5يتـاقط االرقي ايفاالقييشااليحي باكيقيساكييراصفايقيساال  كةا -

اكـا اال  كة ا يييد اكتأديد اال  كة ا   ؿايح كجاالتيي ترلاصحد كؿا يحباكذلؾايكريهي
 ا. ـا0.5القصاييقصاأيداييقيسايزيداصفااليقيساال ييؽاي ي  ا

اكال  معالمرقي ايأذرارديداكـاقصاأكاؼاييكطاايتـاإظهيرا كاحباا- لمأي االيميي
 ييقصاأيدامقرباحقط اييكح .

اكذلؾا - ا  اال  كة ا  اتكييتاالرقي  االيد  ايتـ اكييكطادقيق  ار يي  اإيرة ايي تيداـ كـ
ي يرارااإليرةادايؿاكالثا  كؼايفاييكطاال دةرا  االرقي راكـات أبااإليرةاكتييطا

ح كجاامكرمراييداريطاالرقي ا  ايكيفاال قدا يداراصمعا فا  اال ه ااميرلا  االي
 تككفاال رزاقريي ايفاييرهياكتعيذاح ساالييؿ.ا

احيد ا - اكـ اال يحييف اتمؾ ايف اااحتهي  اتييـ اأتع ا يؽ اكيي االييؿ ا   ااا تيرار يتـ
 .ا1ييييط اال يحييفااايريفايح ساالطريق 

 

                                                           
1 ا- The care and repair of antique, comprehensive fully illustrated Guide to the care and repair of almost 
any chancellor press, 1998, P.150  
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 عمميات التقوية: -3
االقطي االيرادا اصمعاأيل ا الميح ك يتاامكري اتتكقؼا يييهي تك داصدةاطرؽالمتقكي 

اتقكيتهياكا :ا
 ا.التقكي اير ؿااإليرة -
 ا.التقكي ايي تيداـاالراتح يت -
 .ا1التقكي ايي تيداـاالطريقتيفاييي -
 تقوية المنسوجات الضعيفة بشغل اإلبرة:  -3-1

تيتيرااذواالطريق ا أ فاك يم اآيح التقكي االيح ك يتاالريي  راإذا حهياطريق اا
ا ايييحع االيقكاةصك ي  االقط  ا ؾ اإصيدة اييكف ا ما حهي اأدكث ادكف ا يرل ايرة ايهي ر

راكلذلؾا  حتاي با فاتتـااليييط ايي تيييؿااإليراالر يي اي ا2 ررارا كاتمؼالمقط 
اي االيتييصدة االكا ي  اال رز ا  ا ريؽاا تيداـ اإا االريق  اال رز اإلع االم ك  اصدـ  

.ا االأدكداكي بات حبارداالييكطا ككرايفاالالـز
اتيتيدا اإليرة ار ساالتدصيـ اير ؿ االيح ك يتاامكري  التقكي  ايتيددة اطرؽ كتك د
 يييهياصمعاأيل االيح ك يتااليراداتقكيتهياكصمعاي يأتهياككزحهياكذلؾايياإذااكيحتا

ااميي اكالكي  ا ك االيح ك يتي طأ  ااذو اصمع اا ا ـ ازييرؼ اك كد اصمع اكذلؾ اايد.
اييلح ي ا االأيؿ ااك اكيي ايؤقت ر اتقكي  ا ـ اداري ر اتقكي  اا  ااؿ االتقكي  احكع ك يري
لميح ك يتاالت ايتـاتقكيتهيالتتأيؿاصيمييتاال  يؿراك يرياصمعاظركؼاالقطي اييدا

ا  اايتي اكييرا ا ـاصررهيامفاذلؾايميبادكرا يراطريق االتقكي اذلؾااؿا يتـايزحهي
ا.ا3اليحي ي 
المتقدـاالهيرؿا  اصيلـاالح ي ااافا  يأتاصيمي اايتييراحكصي االأييؿاكا حظرا

اال يكي ا اييلغ ا يرا اتقكيتهي االيراد الميح ك يت اكيم ي  الال تيداـ االيحي ب القيير 
ايييزاتا الهي ا يكفااافات حي ا قير ا حيصي  ا حت اإذ كيأتيجاإلعادرا يتاي ت يدةر

 يدةرا ه ايقيكي المرك ػاالأرارةراكالرطكي راكاليكايؿاالييكلك ي اكلهيا  يتااكيكاص

                                                           
1 ا- Beecher, E.R. Op. cit. P. 251 – 264  
2 اا- Flury , Lemberg, M., Textile Conservation and Research, Bern, Abeg stigtung, 1988, P.38  
3 اا- Landi, S. The Textile conservator Manual ,London, Butter Worth, 1992, P. 101  
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اكالط  اكالك  اال  يؿر ا هكل  ايكؿ ا يدة ا يحبا1 يرل اإلع اييلطي  اكاذا االخ. ر...
اك متاإليحيا االزيفاأتعا اصكايؿ اتقيـك ايفايييزاتا يمتهي اكييلهي املييؼاالطيييي 

ا.را  يأتاييقدةالم يي اافراكصمعاالراـايفا فاصيمي ااايتيي
ا:االمواد المستخدمة في الخياطة -3-2

ي با فاتككفاالييكطاالي تيدي ا  اصيمييتاالتكييتاكالتقكي ايفاالحكعاالر ي ا
االيكاصاالييي ا اك   اال  يت ا   االقديي  اكالييكط ااملييؼ اتتكا ؽ ا ف اكي ب  دا
لميركح اكدر  االتعكراييل كااليأيطايفات يراتادر يتاالأرارةاكالرطكي االح يي راكييا

اكي  ات يراتا  ااميييدر ايف االأريراي يأيهي اا تيداـ اييت  اال ييح  اييظـ رؿ
اكقييميتتا المييكطر االييلي  اكالدق  االييلي ايفاأيثااليركح اكالقكة اال يدة كذلؾاليكا ت

ا.2الييلي الم ييا اككؿااذااي يؿاالأريرايفا  رؿاالييكطاالي تيدي الهذااال رض
الميكا اصيلي  اذاتادر يتايقيكي  االييكط اتككف ا ف االيهـ اليسايف ا حت يؿاكيي

ال كي االيأيط ايفارك راأرارةاكرطكي راكيال ترايقدرا فاتككفايرح ا دااكذلؾامفا
اليركح اا االيييؿاام ي  االذمااي بايراصيتتاصحداايتييراالييطااليحي براكي با

اتريييهي االيراد اكأ باامييكف االيحي ي  اييملكاف االييكط ا ييا  ايتـ اقداا، ف ا حت إذ
اصدد ا  اامكراالكاأد ا االييكطايكؿااذواايك د ايتطمبا ييا  كييرايفااملكافاييي

اأتعاااتؤدماإلعاتيزقيتاكتمؼا ا دار االر يي  ااإلير اي با فات تيدـ اكيي املكافر
فاكيفاالييؿااCurveراإاا فاتككفااإليرا3ييليح ك يتاامكري  ح ؼاداررةايي  اكا 

 صمعاح ي اي طناكقداتم عاإلعااإليراال ييك .
 اكا تيدايهيا  اي يؿاالأ يظاصمعااليح ك يتاامكري راييح اإفاال ييح االكقيري

اصمعا ا ميي اتؤكر ا ف االييكف ايف االت  االتداكر ا ك االتمؼ اصكايؿ اتقميؿ ا ك ت حب
الييمييتا ايحي ي  اقيي ي  ايكاد اليح ك يتا  االيتيأؼراكيفاذلؾايفاأيثاا تيداـ

اتم ات يب اا ايأيث اح  تر االيتأؼ اإحري  اكيكاد ايؿ اكالتيزيف اي تقيم اليرضر ااؼ

                                                           
 ,Plenderleith , H.J., The Conservation of Antiquities and Works of Art, Oxford University Press -ا1
Second Edition, 1977, P.116.  
 Marta, T.K. The Restoration of one – piece Flags " in conservation and restoration of church textileا -2
and painted flanges, Budapest, 1984, P. 197- 202  
3 اا- Flury – lemberg, M, Op- cit, P.40  
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االأرارةا اأيث ايف اكالتيزيفر الميرض االييري  االظركؼ ا   االتأكـ اذلؾ اصمع صالكة
يفايكادااليرضاكالتيزيفرااذواااكالرطكي رااإلري ةاالتمكثاال كمرااليييرااليت يصد

االيالجا اصيمييت ا   االييذكؿ اكالكقت االييلي  االتكم   اإلع االأي   اتقمؿ ا كؼ الييمي 
الميح ك يتاامكري .ا

االيح ك يتااإفّا اصمع االأ يظ اي يؿ ا   اكا تيدايت االكقيري  اال ييح  ي طمن
امكري راييح ات حبا كاتقميؿاصكايؿاالتمؼا كاالتداكراالت ايفاالييكفا فاتؤكرا مييا
ايحي ي ا اقيي ي  ايكاد اا تيداـ اأيث ايف اذلؾ اكيف االيتيأؼر ا   االيح ك يت صمع

االيتأؼ اإحري  اكيكاد ايؿ اكالتيزيف االيرضر اتمؼاالييمييت ات يب اا ايأيث ح  تر
اأيثا ايف الميرضاكالتيزيفر االظركؼاالييري  ا   االتأكـ اذلؾ اصمع اصالكة ي تقيم ر
االيرضا ايكاد ايف االيت يصدر االييير اال كمر االتمكث ااإلري ة اكالرطكي ر الأرارة
ا  ا االييذكؿ اكالكقت االييلي  االتكم   اإلع االأي   اتقمؿ ا كؼ االييمي  ااذو كالتيزيفر

الميح ك يتاامكري .اصيمييتااليالجا
ا:ارابعا: طرق ترميم وصيانة األخشاب األثرية

تيدااليقتحييتااليريي ايفا اـاامكيراالت اتكرناييرص اال فاالتطييق اصميػتاحظػراا
لتداكلتا  ا يي االأريراتااإلح يحي اكصميػتاايػدا فاييحػ ايطػرؽا ػييح اكتػرييـاصيليػ ا

االدق اكاليهيرة.
 الخشبية: أساليب تنظيف المقتنيات-1

اك را االتحظيؼااك اكيييحعاآير اال ريي  االركارباكاليكاد اييلتحظيؼاإزال  يق د
اييفا االكيييير  اكاارتييط اامكر اك طن ااات يييت اييف االيير   االكهريير  اارتييط
اات يييتااليككح الميق االيك كدةاصمعاامكرااليري اكذلؾالكركحازيير تاكت ي يمتا

 راييايم :اااااا1يؼاااكيرااليريي الدقيق راكتتريفاطرؽاتحظ
 :ااMechanical Cleaningالتحظيؼاالييكيحيك ا -1-1

اإأداثا اإلع اتؤدم اا اأيثا حهي االتحظيؼا ييحي اطرؽ ا ككر االطريق  ااذو تيتير
اال رشا االطريق  ا  ااذو اكت تيدـ اصمعايككحيتاامكرر اتؤكر ت ييراتا  ااملكافاكا
الحيصي اككذلؾاييكفاا تيداـاالقطفااليم كؼاصمعاإيرايال تيكي ا كاصمعاقط ايريي ا

                                                           
1 اا- Bermet , M., discoverting and Restoring Antique Fornitore, Cassell , London 1990. P.90  
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اييضاامدكا اإلعا يحباا تيداـ ااذا االيريرطايرطك   ايكؿ اScalpelsاتاالييدحي 
اكالت اي با فات تيدـاتأتاصد يتاي يط .ااNeedlesكاإليرااSpatulasكال ردا

كتتـاصيمي االتحظيؼاالييكيحيك اييحيي ا يرق اكأرصارديداأتعاااتتعكراطيق ا
اييكفا اكيي اكزيير تر ار كيت ا ك اامكر ا طن ايتعكر اا ا م ااملكاف اكطيق  التأرير

أيثاتمت ؽاامتري ايهذواالي يح ادكفااSiliconاrubber اال يميككفاا تيداـاص يح
ايتـا ا ف ا ي يب االتحظيؼ ا   اال رش اا تيداـ اصحد ا يي االيمكف اامكر ا طن إتالؼ
اامتري ا اكيحت اإذا ايي اأيل  ا   ا يي ا صمع. اإلع ا   ؿ ايف اكاأد اات يو ا   التحظيؼ

يل اييكفاا تيداـايريرطاكاات يييتايتراكي اكيتيي ك اكي يباإزالتهيا   ااذواالأ
اطيق اا اطيقيتا  قي  االتحظيؼا  ا كرة اكصم االحيرؼاكيككف يدكفا فايأذرارديد
ا ما اأدكث التالر  اامكر ال طن ايكازيي االيررط ا ف ايككف ا ف ايررط ااميرل تم 
اال رشاالدقيق ا االيي االيقطرالتمييفاالتكم يتاال طأي ايي تيداـ تم ييتراكقداي تيدـ

ا.ا1شااليت ي ايعيرلاحظي  اي   اداري ا كحي اصيمي االتحظيؼكي باا تيداؿاال را
اكيفا اـايييزاتاالتحظيؼاالييكيحيك :ا

 حتاااايؤدماإلعات يراركؿاامكرا  
 صدـاإري  ا ماييدةا ديدةاقداتؤدماإلعازييدةاالتمؼ. 
 اايؤكراصمعااملكافاالت اتتعكراييليأيليؿاالييري .ا 
 اييلح ي ااايتطمباالتحظيؼاالييكيحيك ا ا كاييحق  اكييييري ا يي  ا تيييؿا مايكاد

 لميريـ.
 :Chemical Cleaningالتحظيؼاالكيييير ا -1-2

ييتيراالتحظيؼاالكيييير ااكاالأؿاالكأيدا  اأيل اص زاالتحظيؼاالييكيحيك ا  ا
.اكحيدرااييايككفاالتحظيؼاالكيييير اي يطياأيثا فاالتحظيؼاالكيييير ايفا2إزال االيق 

اي تقيمي اال يباالتأ ا حتاييكفا فاي يبا ررارا االذاري اكيي ا كا  ايحت يتت ا يت كـ
لألكراكصمعا ماأيل اااي باا تيداـااليذيييتااليركي اإاا  ا ريؽاالأدكداك فا
تككفاقييم الاليتزاجاي االيي ايأيثاييكفات ييرا كاتي يؼاتركيزااليذيبرا فايككفا

                                                           
  Bermet , M., op.cit , p.65  -ا1
 Watkin , D ., the conservation of the polychrome wooden Sorcophagus, conference of conservation -ا2
in Ancient Egyptian collections london .1996.p.43   
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اك  اكاات يييت ااملكاف اطيق  اصمع اتعكير ايككفالهي اك ف ايطيري اتييراي اييدؿ ايككف ف
االيذيباذكادر  احقي اصيلي .ا

اكاحيؾاصدةاقكاصداايدايفاإتييصهياصحداا تيداـايكاداالتحظيؼاالكيييير اكا :ا
إ را اايتييراتا كلي المتأقؽايفاتعكيرااذوااليكاداصمعاامكراصفاطريؽاكر اقطرةا -

ادقيق اصمعاي يأ ايفاام ا رر  اكيحتااليحطق اأ ي  ايفااليذيبايي تيداـ كرا  ذا
 لميذيبايت يرالكفاالقطفاكاليكسا أين.ا

 الييؿا  ايكيفا يداالتهكي ايأيثاتككفاالتهكي ايكك  الت حباتراكـاامييرة.ا -
اإتييعاااأتييطيتا - اي  اإاا  ا ريؽاالأدكد االيطكرة ارديدة االيكاد اا تيييؿ صدـ

 الالزي .ا
 ا.التحظيؼايراص اصدـاا تيداـايي اال حيكرا  اصيمي  -
اييظـا - امف االكاقي  االق يزاتاكامقحي  اارتدا  ايكؿ االالزي  االكقيري  ااإل را ات اتييذ

 اليذيييتايطرةاكترراييل أ .ا
اكي با فايتكا راصمعااليكاصاال يزييري ا كاالكييييري الألكر:ا

 اايررايطيق االمكف. 
 ا. فااايؤكراصمعااليكاصاال يزييري ا كاالكييييري الألكر 
 ا.يككفاذاا يصمي اصيلي ا  اإزال احكات االتمؼاالت اايتيرايفا  مهي فا 
 ا. فااايؤدماا تيدايهياإلعاظهكراطيقيتايمأي ا كاات يييتا ديدة 

 Organic Solvents اـااليذيييتااليركي االي تيدي ا  اي يؿاالترييـاكيفا
O/S:اا

ا يرا ايكاد اصمعاإذاي  االقدرة الهي اليكاد ا يرم  ايركي  ا   ا1لا اي يكص  اكلهي ر
ا اإلعااVolatileالتطيير اال مي  ات يراكيييير اأيثاتأكؿااليكاد دكفا فايأدثالهي

اليذيييتا يرم ا  ادر يتاالأرارةاالييدي اكت تيدـااليذيييتا  اي يؿايأيليؿاكتككفا
االترييـاكال ييح اليدةا  ييب:ا

 ت تيدـاكيذيييتالتأريرايأيليؿااليكلييراتااليييل  االألكر.ا 
                                                           

يدمايي يفاالد كق ر"اتكحكلك ييااليال تيؾ"اراالييي ـاالتكحكلك ي االيتي   رايطيي ااماراـراالقيارةرادكفاأا-ا1
 .ا82تيريخراصا
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 ااميرا  ت تيدـا  اإزال االيكلييراتاإذاالـز
 ات تيدـالتحظيؼا  طناامكرايفااليمككيت.ا
 أساليب العالج والترميم:  -2

ايييح ايفاالكيراكالريؼاكالرييكي اكيأتيجاا ييتيراامكرايكؿااإلح يفاتيييي
ذاااأتيجااميرالميالجاكيأيكل اإلطيل ا   ااذواالأيل اإلعاإ را اصيمييتاالترييصاكا 

ا.ا1رواكتأ يفاأيل اامكراذماالقيي اال حي اكالتيرييي صي
لذلؾاتتريفا صييؿااليالجاصالجاامكرايفااليقتحييتااليتكا دةايتايكؿااالتكا ا
اكام يليبا االيكاد اا تيراض ايم  اك ييي اكايراي االييكلك ي  اكاإل يييت كالتقكس

االي تيدي ا  اتمؾاامصييؿ.ا
ا:ااTreatment of wood wrappingصالجاالتكا االيرباا -2-1

ا اال كاااالتكا يأدث ا   االح يي  االرطكي  ا   المت ير احتي   الميرب كالتقكس
اليأيطاييمكراكيهدؼااليالجا  اأيل ااميريبااليمتكي اإلعاإصيدتهياقدرااإليكيفاإلعا

اكريهياام م اكيفاطرؽااليالجاالطرؽاااتي :اا
 اليالجاييلطريق االييكيحيكي :اا-2-1-1

اا ايقكتتاااذوت من ايأت ظ اايزاؿ اكالذم اال يؾ االرقيؽ االيرب اليالج الطريق 
اآيح اكت ت رؽاكقتيا اكييييري ا  االيالجاكا اطريق  ا مايكاد اا تيداـ ككذلؾااايتـ
ااات مناليالجااميريباال ييك اكالريي  ا كاالأييم الطيق اتمكيفا طكيالراكلكحهي

اكتتميصااذواالطريق ا  االيطكاتاااتي :ا
ار  .أ  ار  اييدؿايتـ ا طرمايحي باأيثا حت ايييد اي اك كد اتدري يي االرطكي   اح ي 

اصمعاصالجاالرقكؽاكالرركخاك  ا االت ات يصد الميربايركحتت ايييد االح يي  الرطكي 
اتككفا االدقيق اكقد الحيكاالكيرحيتاالأي  االيالري  ح ساالكقتاي يصداصمعاتك يرااليير 

يليي اأتعاتيتصا لييؼااليرباكيي ايفاح ي ااالتكا اكييرةاي تدص اتحدي االيرباي
 .ايي ات يمهيا ككراقييمي التيديمهيال
ايحي ي .ب  ا كقيؿ االيطمكباتيديتكر  االيريي  ا كؽاام زا  اأتعا  اكتترؾا كقهي مهير

 ييكدااليربااليمتكماإلعاأيلتتاامكلعاالي طأ .ا
                                                           

 .ا4راصا1989إيراايـاصيداالقيدراأ فراك يرؿاك  يليبا ييح اااكيراكيقتحييتااليتيأؼاال حي راالرييضراا-ا1
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اامكقيؿا .ج  التكييت الم د  اقييؿ ااير اال مب ايف اأديدي  ا  زا  اا تيداـ ييكف
 ؿ.ا  اكر االيرباإلتييـاصيمي االتيديا حكص اكلمتأكـالي
اليالجاليكؿااذواالأياتاكقتياطكيالاقداي تيراليدةا ح اكييم ا كا ككراي ت رؽا .د 

 .ا1أ باح ي ا  يؼااليرب
 اليالجايي تيداـايأمكؿاالريالؾاكالكأكؿااايكيم اكاايكميفا ميككؿ:اا-ا2-1-2

ت تيدـااذواالطريق ا  اأيل اصدـاإيكيحي اتأيؿااليربالر  االرطكي راكت تيدـا
اذواالطريق ا  اصالجاالأرراتاكاملكاحااليريي اايراال ييك اكيتـااليالجا  ااذوا

ا ايتركيز االريالؾ ايأمكؿ ايي تيداـ االكأكؿا7.5الأيل  ايف ايت يكي  ا  زا  اي  %
 يحبااليقيرالمقطي االيريي اييليأمكؿاصدةااايكيم اكاايكيميفا ميككؿراأيثاييكساال

اكيتـا االيطمكي ر ااا تقيي  اصمع االأ كؿ الأيف ا  ييي  اليدة اك أييحي ا ييـ اليدة يرات
االقطي ا اكتكر  اي رص ر االيأمكؿ اتيير اليح  ازيت  ايكرؽ االيريي  االقطي  ت طي 
ااا تقيي ا اصمع االأ كؿ اأتع االريالؾ اييأمكؿ اكتكرر االر ط اتأت اليريي 

 راكييكفاا تيداـاإطيرايري اليالجاتقكسااملكاحاال  يرةراكييكفاا تيداـااليطمكي
ا.ا2  زا ايريي اليالجااملكاحاالكييرةاالي يي اييالت يؼ

 صالجااإل يييتاالييكلك ي :اا-ا2-1-3
لقدا يؽايحيقر االظركؼاالت ات يصداصمعاحيكاال طرييتاكاليكتيريياصمعا طنا

إ ييتهياال طري اكييرةاييليقيرح اييليكتيرييالتك راالك طااااكيرااليريي راكك دا فاح ي 
الأير اصمعا طنااميريبايي  االيأ كظ ادايؿايييزفااليتيأؼاكلكقؼاحريطا
المظركؼاالت ا اتيييي اظركؼايييك   اتهير  ايف اايد ييدتهي اكا  االدقيق  االأي  الكيرحيت

االحكعايفااليقيكي ايطمؽاصم االطييي ات يصداصمعاحيكاال طرييتاكيكؿااذا يتاالتأكـ
  االحيكاال طرماكذلؾاصفاطريؽاالت هيزاتااليتك رةا  ايكيفااليرضا كاالتيزيفااا

                                                           
ا.79كيرااليركي راير  ا ييؽراصاك يق اح أ اكاي رايييدئاصالجاكترييـااما-ا1

2 ا- Lan ; Z ; Anote on the conservation of Athousand year old Boat ; studies in conservation vol 40ICC. 
1995; pp189-192  
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اي يزاااي يصدا االيك كد اامكك  يف اا تيداؿاايز االكيرحيتاكييكف ااذو ت ينايأيية
ا.ا1صمعاحيكاال طرييتاكاليكتيرييايكؿاايزاالحترك يف

عااميريبايفااإل يييتاال طري اكتيتيرااإل يييتاالأرري اامككرايطكرةاصم
ايفاإ را ا أصا الذلؾاايد ا دار اق يرة ا ترة اتؤدماإلعا حي ااميريباييد اقد محهي
ا رالتا اإزال  ايتريف االذم الميالج اامير ااأتيج ذا اكا  االيريي  اااكير اصمع دكرم
ييدةاالأرراتاكيرقيتهياككقيي ااميريباكأيييتهيايفااإل يي ا  ا كييم يتاالأرراتاكا 

 تقيؿاأيثاتتـاصيمي اإزال اال رالتاييلتحظيؼاالييكيحيك ا  اأيفايتـاا تيداـاالي
ك يرؿااليقيكي اإلييدةاالأرراتاكيتـاتكراراالتيقيـايالؿا تراتازيحي الكقيي ااميريبا

اكأيييتهيايفاتكرارااإل يي .ا
اصالجاااح  ياتاكالك كراكالرركخاكالكقكب:ا -2-2

ا ايياح  يؿ االي يي ااSeparateاليق كد اام زا  اييف اااح  يؿ اااحت يخ  ك
الذماييكفا فايأدثا  ا ييكفاالت يي االطيييي اييفاام زا االي يي ادكفاأدكثا
احك يرا  االيرباح  تراأيثاإزاأ ال ز اصفاال ز ااايرا كالكحايفااملكاحاصفا

االكر  اكاحكييشااليرباي  اتيدد اكذلؾاي يؿ ات ككهي اكيدكف التر   ااالمكحاالي يكر
ااصتييرا فاطييي االت يي اكالتيريؽااكاأري اأرك االأركاتاالي يي اكييلتيل ا  فا

اا اكقت ايف اتت ير ا ف اييكف اااح  يات ااذو اإلعا ييكف ايمت ت اا اكصيدة يرر
ااح  ياتايعماحكعايفا حكاعايكاداالترييـاكييا فاإري  ايكؿاتمؾااليكاداييداتركيتا

الميحي راالزير ي .ا
ا:اBreakagesلك كرااليق كدايي

تمؾاالك كراالت اتأدثا  اقط االيرباح  هياحتي  التيررهيالمر كطاالحيت  ا
اي يؿا ايكؿات ييرااليرباييلي يييرا كار كطااليييح االيحهيرة صفا  ييباييتم  
الزازؿاأيثاتؤدماالر كطاإلعااحزاؽا ز اصفاالقطي اردا كاصكسا يرراالقطي ا

                                                           
1 ا- Volentin , N., Mecrobial controlin in Archives, Libraies & Moseums by ventilacin systems Restaurotor 
; Intrenational Journal for the preservation of library Archival Material, vol, 19, No, 2 Munehen, Germany 
.1998. p104   
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اايالؿا يؾاالقطي االيريي اكتح  ؿاالقط االيك كرةاليأدثاالك راالذمايككفاحي ذ
ا.اFragments1صفاييرهياالييضاأيثاتيرؼاالقط االيريي االيك كرةايي ـا

.اكيػتـاNon- Separating fractures2 يياالك كراايرااليح  م ا ه اتيػرؼايي ػـا
ل ػػػؽاالك ػػػرايي ػػػتيداـااليػػػكاداالال ػػػق ايػػػ ايالأظػػػ ا فايػػػتـاتحظيػػػؼا ػػػطنااليرػػػبا

الك ػرا يػداايػ االأ ػيظاصمػعايرػكح ا  ػطناالك ػراك طرا هػياكي ػبا فاي طػ ااك طأي
ا.الال ؽاكؿا طناالررخاييلكييؿاكيكيي اكي ي اكلكفااايرازاردة

ا:االتقوية مواد -3
ااالريي  اكتيكيضاا تأتيجاام طنااليريي االريي  اكالهر اإلعاتقكي ايحيتهي

اكتركييهيا اال يزيير  اتككيحهي ا   ا كرت االت  االتمؼ اصكايؿ اي يؿ ا قدتهي االت  قكتهي
الكيييير ا عري تهياكي تيدـالهذااال رضاي يكص ايفااليكاداالت اتييؿاكيكاداتقكي ا

consolidantsاييرها اا تيداـ اييكف اكيي ادايف اكيكاد اصيي ااCoatingsي كي   
ا  فااليكاداالت ات تيدـالهذااال رضاي با فاتت ؼاييل  يتاالتيلي :ا

 .اا3 فاتتييزاي هكل اإزالتهيايفا طناامكرايدكفا فات يبا ماتمؼايت -
إااتككفاريرةاييمكرا كاتت يصؿايػ ايككحيتػتا كات يػرايػفاأ يػتا كاكزحػتا كاتيطيػتا -

 يظهراا كايييل ي.ا
 فاتكػػػكفاصدييػػػ االيطػػػراصحػػػداا ػػػتيدايهيايػػػ ا ػػػهكل اا ػػػتيدايهيايطػػػرؽاالتطييػػػؽا -

اػاال يػراأيػثايػتـاايتيػيراالتقحيػ االيحي ػي الأيلػ اامكػػرا اػاالػرش الييتم ػ ايكػؿاالأقػف
 لتطييؽاالييدةايت.ا

صيدةااليتيح الميرب -  ا. فاتككفالهياالقكةاالكي ي اكال يصمي اإلتييـاصيمي االتقكي اكا 
ييلكيػػػػيتاكالػػػػدكاـاكصػػػػدـاالتػػػػعكراييكايػػػػؿاالتمػػػػؼاكاات قػػػػدايكا ػػػػهياييػػػػركرا فاتت ػػػػؼا -

 .الكقت
 

                                                           
1 ا- Delzotto " the resense of a 17th – century retable : Methodology and conservation " in 10th Triemial 
meeting " V.L.T.C. OM. Paris 1993.P.205  
2 ا- Hoffmonn ; P.; & Jones ; M.A.; " Structure and degration process ofr waterlogged archoeological 
wood properties chemistry and Preservation " American chemical society , washinton D.c. 1990.P.258  
3 ا- Newen .C. '' Adhesives and coatings'' London, 1994,P.122. 
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 : Conservation Techniquesأساليب الوقاية والصيانة -4
  كا اصديدةاكيتيددةاحذكرايا يييايم :  
ا:االوقاية بحفظ وضبط الظروف الحيوية المحيطة باألثر - 4-1

تيتصا صييؿاال ييح االكقيري ايأييي اامكراكأ ظتاككقييتتراييل ي المتأكـا  ا
اكاتييذا اذلؾر ا يكف اكميي االيتم  ر االيكايؿ اإلزال  اكال ي  ايتر االيأيط  الظركؼ
اإل را اتاكام يليباالي يط االت اييكفاتك يراياكتح يذاياكك يرؿاصميي اتتطمبا  هزةا

ا  فات االييمي  اكيفاالحيأي  اامكرايي  ر اييكيفاتكا د ك يراتمؾاالك يرؿايرتيطاصيدة
كييايرتيطاكذلؾايتكا رااإليكيحييتالتأقيؽااذواالك يرؿرا يمعا ييؿااليكيؿا  فاامكرا
ا كا اكيلكحي   االيييدة ا ييكف ا أد ا   االيتكا د اذلؾ اصف اييتمؼ اييليتأؼ اليتكا د

كساالكيح راكييا فاالي  درا يمكؿايتكا دا  ايكيفايفاالييكفاالتأكـا  اظرك تايي
تك يرا  هزةاالقييسايكؿا هيزاقييساح ي االرطكي اكالأرارةراك  هزةاالتأكـايكؿا  هزةا
اليتأؼا  اأيفا حتايفاال يبا اتك يراي ريطاالرطكي اكالأرارةرايفاالييكفاصيميي
االيحي ي ا االكقيي  ايفاتأديداك يم  ا اليد ا كاكحي  راكصمعااذا ا  اكؿاي  د تك يراي

كيفااليك كدا يتاامكرراي ايراصيةاإيكيحي االتح يذايفاالحيأي االييمي راكيفالطييي االي
 يحباآيراي با فايتـايتييي اامكراك أ تاي   ادكري الأيييتتايفاتقدـا ماتمؼا
ا  ا االتمؼ ايظيار ايف ايظهر ايي اكصالج االييتم  ر االيكايؿ اي يؿ االأدكث يأتيؿ

اح ا يييايم :ايدايتهيراكييكفاتحيكؿا  يليباالكقيي اكال يي
 :االكقيي اييزؿاامكراصفااليير االيأيط ايتا-4-1-1

ايييا االتعكر ايف ايقيت اييي ايت االيأيط  االيير  اصف اامكر اييدة ايذلؾاصزؿ كيق د
االييمي اصدةاصكايؿاكظركؼاكييا يؽا يأتكيتايفاصكايؿاتمؼراكلكفاتأكـا  ااذو

اذكروا يكال:ا
 فاصزؿاامكراصفاصكايؿاالتمؼايأ ظتا  االيتيأؼاامكري اكاليييزفااليتأ ي اييك

 دايؿايزارفايي  ايتأكـا  اظرك تاالدايمي .ا
 الي يكرةالترايي تيداـاا دراف  االيييح اامكري اييكفاصزؿاامكراصفاامرري اكال

يكاداصيزل ات  ؿاييفاامكراكتمؾاامررييتاكالأكارطايكؿاالر يصاكاليكادااليتكييحي ا
ي اصزؿاالأكارطاييكاداصيزل اكياييكك ييتاكايرايراك  اكيليتكييفاكالييشااليقطرفرا
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صيمييتاالترييـاالييييرماييكفااااتييـايييمييتاصزؿاام ي ييتايي تيداـااليتكييفا
كيلر يصا   ؿاالأكارطراي اصزؿاالأكارطايي تيداـااليكحيتاالييمكط اييكاداصيزل ا

 .1لمرطكي 
 :اييمكراالكقيي ايريطاالظركؼاال كي االيأيط ا-4-1-2

االرطكي ا اأيثاح ي  ايف اييمكر االيأيط  االظركؼاال كي  اريط ااذا كيتريف
كدر  االأرارةراكردةااإلري ةاكحكصيتهيراكح ي االتمكثاال كم...اكيياإلعاذلؾراك يييا
يم اا تيراضاالظركؼااليحي ي الأ ظاااكيرااليريي اكييضااإل را اتاكااأتييطيتا

ا.2لذلؾكام يليباالت اييكفااتييذايا
 الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة:  التحكم في -4-2

%اكييلتيل ااايزيداي تكلاالترددا  ا60-50يراص اريطاالرطكي االح يي اييفا
فاكيفاُي رؿااليأي ظ اصمعادر  االرطكي االح يي االيكيلي اصحدا5الرطكي اصفا %راكا 

ا.ا3ـ°20%راي اريطادر  االأرارةاصحدا55
اكييكفا فايتـاذلؾاييم يليباالتيلي :ا

 ا تيداـاالتكييؼااليركزما كاال زر .ا .أ 
 .ا4لمرطكي اكاليي ر ا تيداـاام هزةااليكريي االرا ي ا .ب 

اح ي ا ار   اصمع اال ي   اام كا  اأيل  ا   المرطكي  االرا ي  اام هزة اتييؿ أيث
اام هزةا اتييؿ اأيف ا   االيقطرر االيي  ايف ارذاذ ايحرر االيطمكي  المدر   الرطكي 
ا يؿا اال ميكي ايكؿ المرطكي  ايي   ايكاد االرديدة اام كا  اأيل  ا   المرطكي  اليي ر 

silica gelاا القييساكريط ايتطكرة ا  هزة اتك د ار اذاتيي اييم هزةالرطكي  اكيت م  ر
الرا ي اكاليي ر المرطكي ايكا ط االكيييكتراأيثاتيطعا كايراالتر يؿالريطارطكي ا

اكالأ راتا  االيتأؼا كاالييحع.اايزارف كاال
 

                                                           
 .ا335حيدي القي را"اصالجاك ييح ااميريباال ي  "راير  ا ييؽراصاا-ا1
اا.335ح  تراصاا-ا2

ا.335راصاح  تاا- 3
 .335راصاح  ت - 4
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ت حباا تيداـاك يرؿااإلري ةاال حي اييمري اتأتاالأيرا راكالت اتت يبا  ا .ج 
 .ا1ر  ادر  االأرارة

 التحكم في شدة ودرجة اإلضاءة:  -4-3
اميريبارايي  ا  اأيل ا2لككس150يراص ا فاتككفاردةااإلري ةا  اأدكدا
اصمعااملكاف.االيح   ي اليمكح احظراالمتعكيراالريرايي  الألري ا كؽا

كالذمااLight meterكيتـاقييساردةاالرك ايي تيداـا هيزاقييساردةاالرك ا
ا.اكيتـاالتأكـا  ااإلري ةاصمعاالحأكاالتيل :ا3يقيساالرك اييلمككس

االيييررةا .أ  ااير ااإلري ة اُت تييؿ ايؿ اامكرر اصمع االيييررة ااإلري ة اا تيييؿ صدـ
 اليحيك  ايفاال دراف.ا

اييلح ي ا .ب  ا  ا كاكقتاال الة ا  اايرا كقيتاالزييرةر اتيييي اكيح ااإلري ة اإلصتيـ
 لآلكيرااليريي االيك كدةا  االكحيرساكالي ي دا.ا

االحكا ذا .ج  اصمع االيتأرك  اال تيرر ايي تيداـ االطيييي  ااإلري ة ا   االتأكـ ييكف
ا قط  .ا4ك تأهياصحداالمزـك

 الك يرؿاالتيلي :ااا تيييداامري ا كؽااليح   ي ايي تيداـا أد .د 
صمعاالحكا ذااكز يجاال تيريفرااUV filtersا تيداـايررأيتاامري ا كؽااليح   ي اا-

االرقيرؽااليي  الألري ا كؽااليح   ي ا االيررأيت: كصمعاي يدراالرك راكيفااذو
ا احكع ا Rhodialineكيحهي اكحكع ا كؽاColastoidر الألري  االيي   اكالدايحيت ر

ايركي اكيحهي االيح   ي  االيحزك يحكف اكاليحزكتراييزكؿاBenzophenonيت ر
Benzotriazole5ا. 

                                                           

 .ا165آدايزا يميب:ا"ادليؿاتحظيـااليتيأؼ"راير  ا ييؽراصااا- 1
ا.165ح  تراصاا- ا2
ا.196راصا2014ي ط عاصطي ايأي رايييدئاترييـاك ييح اااكيرااليركي راداراالكقي  االيريي راالقيارةرااا-3
ا.228را167را166آدايزا يميبراير  ا ييؽراصاا -4

5 اا- Torraca , G., " Synthetic materials used in the conservation of cultural property in museumand 
monuments '', in " the conservation of cultural property " UNESCO Rome , 1979 , P.P 303. 
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اييفاا- ايي اصفاطيقتيفايفاالز يجايتراكحا يكهي اصييرة ا لكاحاز يجايي   ا تيداـ
ايركييتاا1.5-6 ايف اتتككف االيح   ي  ا كؽ الألري  ايي   اييدة اييحهي ايك د يمـر

 ا.1الكريكيال تيؾاالييتمط اييلراتح 
اامري ا كؽااليح   ي اا- االز يجايفاالحكعاالييح الح يذ اAnti UV Glassا تيداـ

 .اPlexi Glass 201 2يي ـااكيحهياالحكعاالييركؼ
 :أساليب التحكم في التموث الجوي  -4-4

كيفا  ؿاأييي اااكيرااليريي اكايرايايفاامتري اكايزاتاالتمكث.اكايراياايدا
صرضايأكي اال مؽا فا كؿااليطكاتالمتأكـا  اايفاكر ااذواااكيرادايؿايزارف

ا ايمـز اكلذلؾ ا كاريي ا ز ا اييتير اكالذم اال كر اقييسااليمككيتا   ااك اال كم التمكث
.اكح ي االيمككيتاكح ي االهكا االت ات ريتادايؿاقيصيتا3إ را اقيي يتالتأديداحكصيت

ايفاكؿااذوا االيمككيتااليحييك  اكتقديراكيي  اككذلؾاالتيرؼاصمعاي يدراي اليرضر
زال االيمككيتاال كي اا :ا االي يدر.اكتك داصدةاك يرؿالمتأكـاكا 

 الميتيأؼا االهكا  ايدايؿ اصمع ايررأيت اكر  اي  ايركزم ااكار  اتكيؼ ا تيداـ
را كاا تيييؿايراكحا4يفا حكاعااليمككيتاال مي ايفايالؿايراكحار طاامتري لمتيمصا

 .ر طاصمعااليزارفا كاأ راتااليرضاي االقييساالدكرمالك ي ةااليررن
  اامتري اإلزال  اك ي ة االيررأيت ا ككر اكاك االدقيؽا ا  االيطمؽ االررن ا5ا تيداـ

ايررأيتاا االييحعاكتييؿ ايحي ذ اامؽا يي  ايمـز اكالييمقيتاال مي اكا تيييلهي متري 
ا.6%الم زيريتاالدقيق 99يك ي ةات ؿاإلعا

إّفااليييدئااليي  ايترييـاااكيرااليريي اتتميصا  اتحظيؼااذواااكيرا كا ا
تحظيؼاييكيحيك ا كاتحظيؼاكيييير رايكؿاا تيداـااليي االيقطرايأذررا كاال ييكفا

                                                           

ا.362يي يفاال يدازيدافرا"اصالجاك ييح االيح ك يتراير  ا ييؽراصاا-ا1
ا.363ح  تراصااا-ا2
را1989ك يق اح أ اكاي :اصالجاك ييح اييضاالييطكطيتاالقيطي االكرقي راكمي اااكيررا ييي االقيارةراا-ا3

 .ا140صا
 ا317ير  ا ييؽراصاراام ساكالقكاصداالت اتحظـاصيمييتاترييـاااكيرراأ يـاالديفاصيداالأييدا-ا4
 .ا584راصاح  تا-5
 .ا199راصا1980ير رايكتي اامح مكاالي ري راالطيي االكيحي ارايأيداصيداالرأيفاالررحكي راااإلح يفاكاليا-ا6
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اايراي ا ك اام يتكف ا ك ااايكم  االكأكؿ ا ك اييكفاااليتييدؿ ا حت اكيي االيكادر ااذو يف
اا تيداـاامحزيييتا  االميزرا  اصيمي اتحظيؼااميريباامكري .ا

كييكػػفاصػػالجاييػػضايظػػػياراالتمػػؼايكػػؿايهتػػيفالػػػكفاالتأػػؼاالحػػيت اصػػفاتيػػػرضا
ييضاام زا االيريي اإلعا ري االرػيساكذلػؾاصػفاطريػؽاإرػي  ازيػتاآلتيػؾراكصػالجا

اـاالري ا ييكرككري تيليفا.االيق االأيرا ا كاالرييدي ايي تيدا
االيري  االحظيرر ايي تيداـ ا كا  اال طرييت ارد اايـ ادكر المتيقيـ  كاا يري

اييليييدات ا كار االييكيحيكي  االتقكي  ايطريق  ا كا  االريي   ااميريب اتقكي  اصيمي  إّف
الكييييري ا كاالطيييي را كاال حيصي ات هؿاصيمي اصررهياكتيزيحهيا  اظركؼا كي ا

ايحي ي .ا
 خالصة الفصل: 

إفا ايي اأ ظاك ييح االيقتحييتاامكري االيركي ايياا اإاالتقيعاريادانايفا
االيأثاال يرلايهدؼاإلعا ا  ف اكالي تيييتر االأريرماكالكقي  الأليـ االتيريخ ركااد
ايتييرعاك  ساكيييدئا درا  اتقييـا  يليباكطرؽا ييح االيقتحييتااليركي اي ايي

اتمؾاالحكصي  ايفاااكيرااأ ظاك ييح  اييصتييراي اصميهي اتركيزحي اكالت ا ي  يفاااكير.
اكيدلاح يص ا االيركماامكؿاك  يليبا حيصتهي ايفاأيثا  مهي ذاتاالي ك ي 
ايفا المتمؼااذا اتيررهي اك هكل  االأ ي ي  ادر   اأيث ايف ا كا  االيكي  ا تيييلهي

ايدا اييف اكال ييح  االترييـ اصيمي  ا   ايتقيري  ا  يليب اك كد اكصدـ االترييـاحيأي  رس
الييليي ايفاحيأي ا يرلاييإلري  اإلعاقم االدرا يتااليييق ا  اي يؿا ييح اكترييـا

االيقتحييتاامكري االيركي .ا
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   تمهيد:
إف المتحػػؼ ي نى ػػا اػػناطان  مانػػمن مػػف المفػػم ك شػػ  ع مػػك بلػػؾ شػػ ف مى ػػـ المفػػم ك 
القدنمة م هم كالحدنثة، كا  مم هك عفمنة عف مف ػا ممػمـ  كمزهػط لةدمػة ض ػناف ثقممنػة 
كتنفكنة كتىلنمنة كسنمحنة كاقتممدنة، كلهػبا نزػأ ضف ننػكف المتحػؼ كالمسػننكف لػع مػك 

مهكن كتنممػػػؿ مثػػػملك فملم  مػػػمي المزتمىنػػػة كالحنكمنػػػة مػػػف حملػػػة اتمػػػمؿ مسػػػتمنة فػػػملز
 ضزؿ الىمؿ علا نقا المزتمع كتاكنه. 

كنزمػػػػػع علمػػػػػم  الدناسػػػػػمي المتحمنػػػػػة، ضف دنزػػػػػة المتػػػػػمحؼ مػػػػػك الىمػػػػػن الحػػػػػدن  
ضمػػػفحي تقػػػم  فمػػػدل قػػػدنتهم الم نػػػة كالتق نػػػة مػػػك عػػػنف اللقػػػا ا ثننػػػة الممدنػػػة للتاػػػكن 

قدنمة كالحدنثة ف سلكأ سهؿ اإلدناؾ كسػل  كزػباأ اإل سم ك عفن الىمكن التمننةنة ال
 كمق ع لدل الزمهكن الطائن لنممة المستكنمي المنننة كاةتالؼ المئمي الىمننة.

كعلنع يفد ضف   مقش ضسملنأ الىنف كالتةطنف مك نؿ مف متحؼ سػننتم كسػانؼ 
سػػػا مػػػك  ػػػؿ مىػػػمننن الحمػػػم  كالمػػػنم ة الدائمػػػة للمقت نػػػمي الى ػػػكنة كمػػػم مػػػدل تالئػػػـ ك 

 اتزمهمي هك:  عدةالحم  فنال المتحمنف كمك هبا الممؿ س تانؽ للمك كع مف 
ً:(سيرتاًوسطيف)عضويةًبالمتاحفًقًوأساليبًالعرضًالمتحفيًلآلثارًالطرً-أولًا

مةتلػؼ عمػكنهم سػكا   مك ى كنةفمزمكعمي مت كعة مف القاع المتمحؼ  تطةن
تػك ض زطتهػم الزطائػن ضك مي الحمػمئن ال، كلقػد ضمػدت م فىثػ اػمؽ الػكينتنف ضك ةمنزهمػمنم ي 
نثنن مػػػػف هػػػػبه القاػػػػع المت كعػػػػة كالمةتلمػػػػة المناحػػػػؿ التمننةنػػػػة مػػػػملمةتلػػػػؼ  مػػػػك من سػػػػم 

تتمػمكي مػف  ك التػككةمممتهػم  مػك ممػمدنهمالىمكن، كا حزمـ كضشػنمؿ مت كعػة تةتلػؼ 
 نقنقػػػة ضك ع منػػػة ضك مػػػكاد زلدنػػػةحنػػػ  السػػػمؾ كالمػػػمدة كالةػػػمـ المسػػػتةدمة سػػػكا  نم ػػػي 

متمحم ػػم كاػػنؽ سػػمننة، ضك ملك ػػة ضك شػػمممة نػػؿ بلػػؾ نزى ػػم  قػػؼ ك  ػػن إلػػا محتكنػػمي  
 .المتحمك مك الحقؿ عمل م  ةالؿ مف  ميح  نمم عنف التحؼ فهم

 ن  هػػػم مةػػػمطف التػػػك ي تىػػػدتةػػػنر اػػػنؽ عن ػػػهم عػػػف الاػػػنؽ التقلندنػػػة  يمهػػػك  
نن ال ػػػنكؼ الفنئنػػػة دكف مناعػػػمة ل كعنتهػػػم ضك ضحزممهػػػم ضك تػػػ ث لتنػػػدن  القاػػػع الى ػػػكنة

ضف  فحػػ  الاػػنؽ المتفىػػة مػػك ك علنهػػم، لػػبا نىزػػؿ لطامػػمن علن ػػم ع ػػد ت ػػمكؿ هػػبا المك ػػكع 
الكاقع، كما  م  الكقي انح ا سػملنأ الىلمنػة السػلنمة للىػنف المتحمػك افقػمن  حػد  

 ال  ـ الىملمنة المتفىة، كبلؾ علا ال حك التملك:



  مبتحفي سريتا وسطيف  تخزينالو عرض السالي  أل يةتقييم سةدرا                             الفصل السادس 

 

210 

ً:ًًأرضيةًوجهات -1
فهػػم  سػػننتم التػػك  مػػثال متحػػؼ داةػػؿ القمعػػة ن ػػنة ا الةطا ػػمي الحػػ  ضف فىػػف 

، مػع مالح ػة المتزػم  التكطنػع عممػؿ الى منة مىنك ة  دكف مناعػمة  ى كنةالقاع ال
مالمقة لفى هم ضك قننفة مف فى ػهم ممػم نزىلهػم ضنثػن  الةطا ةضف القاع تك ع داةؿ 

   فمةمان اي تشمن السننع لأل نان الفنكلكزنة.ت ثننان 
ضف القاػػع مى مهػػم مػػك مسػػتكل ضمقػػك كاحػػد ممػػم نمقػػد القاىػػة فم كنامػػم الحػػ  نمػػم  

سػػكا  نم ػػي ةلمنػػة ضك ضمممنػػة كهػػبا نزىػػؿ مسػػتكل  تمممػػنؿالىػػنف كا  هػػمن مػػم فهػػم مػػف 
 النؤنة للقاىة مف زم أ كاحد مقا دكف مالح ة فمقك زكا فهم. 

ف فداةلهم مستكل اإل م ة ننػمد ننػك ن نة فمتحؼ سانؼ ا  ةطائفالح  ضف ال ك 
ةػػػم  مةممػػػة للىػػػنف ال ةػػػطائف إ ػػػم ة م مػػػبة ف سػػػلكأ فػػػدائك  تنزػػػة لىػػػدـ كزػػػكد 

طزمزنػػػػة قمفػػػػؿ فػػػػملمتحؼ الةػػػػطائف ا ن ػػػػنة نمػػػػم تالحػػػػ  ضف ضن ػػػػنة  ا ثػػػػمن الى ػػػػكنة 
 القاىة تحي ضم  نكؼ مؤثنة.  تلؼدكف مناعمة ضك حسمأ يمتمم  الحنانة 

قمعػػػة الكاحػػػدة  نػػػن داةػػػؿ ال هػػػمالىػػػنف ضف تكطنى ةػػػطائفالحػػػ  ع ػػػد منازىػػػة نمػػػم  
 .محسكأ ك نن مناعا لىدد الطائننف كعدد الفمحثنف

 الحائطية:ًالخزائنً -2
كمػػػك متحػػػؼ  ،ـ تاكننهػػػمتػػػ التػػػكع اسػػػتةدامهم فمى ػػػـ المتػػػمحؼ الحدنثػػػة، ضك كنشػػػن
الى منػػة منهػػم   تىػػنف القاػػعهػػبه ا  ػػكاع مػػف الةػػطائف، حنػػ   اعتمػػديسػػانؼ  سػػننتم ضك

 زدهم مػك كسػا الزػدان الز ػكفك لمتحػؼ سػانؼ فشنؿ زلك ككا ح مثؿ الةطا ة التك 
 التػػػك تىػػػنف فهػػػم المقت نػػػميالمكامػػػممي إي ضف . التػػك تىػػػنف فهػػػم إ سػػػمف عػػػنف الحػػ ش

حد باتع نػؤدل  مكالةكا  ال كئنة كمنك مي ا لكاح، كهبا  نن ةم ىة للتزم   مع 
 المىنك ػػة، نمػػم نحػػد   ػػكع مػػف اي ىنمسػػمي ى منػػةإلػػا تيننػػن افنىػػة كشػػنؿ القاػػع ال

النؤنػة الىممػة للقاىػة ممػم نػؤدل  مػكال كئنة علا عنف المشػمهد، ممػم نػؤدل إلػا ةلػؿ 
شػػمهدة مػػك نثنػػن مػػف ا حنػػمف إلػػا مةػػمان  مزمػػة عػػف الةلػػؿ الفمػػنم لػػدل الطائػػن كالم

 . ةطائفاستفداؿ ضلكاح المي ك هبه ايةتالم للقاىة، لبا نزأ ه م مناعم
،  نػػن محسػػكأ دنزػػة عمدنػػةضنمػػؼ الحمئانػػة مى مهػػم  لةػػطائفضمػػم فمل سػػفة  نمػػؽ ا

 مػك مسػهم، نمػم  ةطا ػةالمنكؿ فمل سفة لألنمؼ ضك فىػف القاػع المك ػكع علػا ضن ػنة ال
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ا نمػؼ  سػننتم، كمػف ه ػم  كمػا فمسػتفداؿ هػبه مػك متحػؼ الزم فنػة كالحمئانػة  ةػطائفال
 ال ممبة لك ع نؿ قاىة حسأ حزمهم.  ضممن هملهم، كمحدد ف نمؼ محسكأ طاكنة من

كالتػػك  مػػك نػػؿ مػػف متحػػؼ سػػننتم كسػػانؼ   ػػمهنة ا ةاػػن كالالمتػػة لل  ػػنضمػػم ال
لىػنف المقت نػمي نزأ تداننهم ع د تممنـ المتحؼ، هػك عػدـ مناعػمة تةمػن  قمعػة 

 ملمتحؼ سػػننتممػػك منػػمف مالئػػـ كم مسػػأ، حنػػ  ضف مى ػػـ قمعػػمي الىػػنف فػػ الى ػػكنة 
ال قػؿ كال ػنكؼ الزكنػة تنكف مك ا دكان الىلكنة مم نزىؿ القاع ضنثن عن ة المشػمنؿ 

ضك  نفػػك لهػػم، ممػػم نزىػػؿ ضشػػىة  فمإل ػػممة إلػػا اةتنػػمن اتزػػمه شػػنقك الداةلنػػة فػػملمتحؼ
الشػػم  ي تيمدنهػػم اػػكاؿ ال هػػمن كهػػك مػػم نسػػفأ مشػػمنؿ سػػكا  فتػػ ثنن اإل ػػم ة الافنىنػػة 

 ضك دنزة الحنانة، ضك ايهتطاطاي ال مزمة مف كسمئؿ ال قؿ الثقنؿ فملشكانع المحناة. 
زػػػػده مػػػػك الاػػػػمفؽ ا ن ػػػػك فمتحػػػػؼ سػػػػانؼ مىػػػػنف المقت نػػػػمي الى ػػػػكنة  ضمػػػػم 
كمػف ه ػم تناعػا المتػمحؼ  زد تشتي مك عػنف هػبا ال ػكع المهػـ مػك المتحػؼ  كالىلكم 
ضمػػػمنف كسػػػانة  مػػػك ثػػػمن الى ػػػكنةتمػػػمنمهم ضف تنػػػكف قمعػػػمي ا  مػػػكالحدنثػػػة  الىملمنػػػة

 .  نة كالفنكلكزنةكنؿ المشمنؿ الفنئداةؿ المتحؼ كفىندة عف ت ثنن  ك  الشم  
ممى ػػػـ ضزهػػػطة ككحػػػداي  ةػػػطائفضمػػػم مػػػف حنػػػ  التق نػػػمي الحدنثػػػة كا زهػػػطة داةػػػؿ ال

ا ثػػػمن إمػػػم عػػػف اننػػػؽ نشػػػمممي شػػػدندة اإل ػػػم ة تػػػؤثن علػػػا  الةػػػطائف اإل ػػػم ة داةػػػؿ 
، كقػػد تالحػػ  بلػػؾ مػػك القاػػع الى ػػكنة كةممػػة الممػػ كعمي الزلدنػػة فمتحػػؼ سػػانؼ

 ػػػػمت  عػػػػف اةػػػػتالؼ عممػػػػؿ التمػػػػدد كاي نمػػػػمش النػػػػف  المىنك ػػػػة ، حنػػػػ  التشػػػػن  كالت
التػػػك  ( اإل ػػػم ة الفػػػمندة)  نزػػػأ اسػػػتةداـ كحػػػداي إ ػػػم ة مالئمػػػة الحػػػنانم كمػػػف ه ػػػم

فهػػػبه  هػػػبا ال ػػػكع مػػػف اإل ػػػم ة  زػػػدهم المتػػػمحؼ الىملمنػػػة مػػػك دكؿ ضكنكفػػػم كلػػػـ تسػػػتةدم
 .  مك نال المتحمنف التق نمي ال كئنة الحدنثة

ك ضك القا ػ كسكا  نم ي مالتػن القممشػم ىدمة  ضك المنشحمي مهك ضمم عف المالتن
 ةػػػطائفلهػػػم القػػػدنة النمملػػػة علػػػا ت قنػػػة الزػػػك داةػػػؿ التمقػػػد كهػػػا  ضك المالتػػػن المننػػػم ننك

حػػػنف ضمػػػفحي مثػػػؿ هػػػبه ال كعنػػػة مػػػف  مػػػككةمنزهػػػم مػػػف الملكثػػػمي كالىكائػػػؽ المةتلمػػػة 
دلي اسػػػػتف حنػػػػ   المنشػػػػحمي ي تسػػػػتةدـ م ػػػػب طمػػػػف فىنػػػػد مػػػػك متػػػػمحؼ ا ثػػػػمن الىملمنػػػػة

فمنشػػحمي حدنثػػة كمػػيننة الحزػػـ لهػػم القػػدنة علػػا امتمػػم  ال ػػك  كتكطنىػػع ف سػػلكأ 
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، كنػػبلؾ لهػػم القػػدنة علػػا امتمػػم  اليػػمطاي الزكنػػة الملكثػػة كت قنػػة الهػػكا  1تق ػػك حػػدن 
 م هم تممممن. 

 الةػػطائفداةػػؿ  الزػكمنمػم اسػػتحدثي هػبه المتػػمحؼ الىملمنػة ضزهػػطة  ػفا ال ػػيا 
 ةػػطائف مػػف حػػنف  ةػػنع ػػد مػػتح ال الى ػػكنة  تػػدمنن القاػػع الطزمزنػػة كبلػػؾ لم ػػع نػػكان 

 نة لـ تشهدهم متمحم م حتا ا ف. كهبه الت ق
ًمتحفيًالمتوافقًوصيانةًاآلثارًالعضوية:أساليبًالعرضًالً-ًثانياًا

فملىدنػد مػف عملنػمي التػنمنـ كالمػنم ة ع ػد النشػؼ ع ػع كفىػد  ى ػكمنمن ا ثن ال
نػمي المػنم ة يفػد كض ػي قؼ ع د هػبا الحػد، فػؿ إف عمل، كهبه الىملنمي ي تمةفن قلع لل

ن فمسػػػػتمنان حتػػػػا فىػػػػد عن ػػػػع متحمنػػػػمن مػػػػف ةػػػػالؿ عملنػػػػمي مػػػػنم ة دكننػػػػة تػػػػالـط ا ثػػػػ
 كمالح ة مستمنة مف القمئمنف علا ضمن هبا ا ثن. 

إف عملنػػة الىػػنف المتحمػػك مػػك حػػد باتهػػم كمػػا مزملهػػم تة ػػع  سػػ  كمىػػمننن 
سػػ  كالمىػػمننن التػػك تهػػدؼ إلػػا الكمػػكؿ إلػػا ضسػػلكأ حمػػ  ا ثػػمن كمػػنم تهم، هػػبه ا 

 ع دكف ضم تلؼ نبنن. م  م مسفة ت مف سالمة ا ثن كفقمئعنف زند ك نكؼ ح
إف ضسػػلكأ الىػػنف المتحمػػك المتكامػػؽ ك ػػنكؼ الحمػػ  كالمػػنم ة الم مسػػفة ل ثػػمن 

 هك:  مناعمتهمفممة ةممة فتىلؽ ف كاحك هممة نزأ  ى كنةعممة كا ثمن ال
لمقػػػمـ ا كؿ تمػػػمنـ المتحػػػؼ كاةتنػػػمن المنػػػمف الم مسػػػأ لػػػع، مػػػال فػػػد ضف مػػػك ا نػػػ تك -1

ننػػػكف المتحػػػؼ كع ممػػػنه المىممننػػػة م مسػػػفة لمػػػم ن ػػػمع المتحػػػؼ مػػػف مىنك ػػػمي، كضف 
للينف البم ض شئي مف ضزلع، كلهبا نمنػف  كتممنمهم ف مؤهلة م نمتنكف قمعمي الىن 

 ة كحممنػػػػة المقت نػػػػمي القػػػػكؿ فػػػػ ف تمػػػػمنـ المتحػػػػؼ نهػػػػدؼ مػػػػك المقػػػػمـ ا كؿ إلػػػػا مػػػػنم
عػف اننػؽ  نػ تك، كهػػبا 2المتحمنة مف الت ثنناي ال منة لىكامػؿ كضسػملنأ التلػؼ المةتلمػة

الدقػػػػة مػػػػك تمػػػػمنـ القمعػػػػػمي الداةلنػػػػة للمتحػػػػؼ كالػػػػتحنـ مػػػػك فنئتهػػػػم الداةلنػػػػة فمسػػػػتةداـ 
 التك ت مف الحمم  علا المقت نمي الى كنة. الكسمئؿ المننم نننة

                                                           
 .47نمىي مكسا، مدةؿ إلا مف المتمحؼ، منزع سمفؽ،    - 1
الىػػػدد  القػػػمهنة،، مزلػػػة نلنػػػة ا ثػػػمنمحمػػػد عفػػػد الهػػػمدم، ت التق نػػػمي  الحدنثػػػة مػػػك ةدمػػػة مقت نػػػمي المتػػػمحؼ ت،  - 2

 .200-199  -،  ـ 1995السمد  
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 ك  نكؼ الىنف الداةلنة فملمتمحؼ كالى منة كالمػنم ة الدكننػة مك المقمـ الثم ن تك -2
 قػػػدـتللمقت نػػػمي، كي شػػػؾ ضف التق نػػػة الحدنثػػػة فمػػػم نمثلػػػع مػػػف ضزهػػػطة كمىػػػداي متاػػػكنة قػػػد 

لمقت نػػمي المتػػمحؼ، كي شػػؾ ضف مىممػػؿ التػػنمنـ كالمػػنم ة داةػػؿ المتػػمحؼ  نػػدةةػػدممي ز
ة حدنثػػة ضمػػفحي تقػػـك فػػدكن هػػمـ فمػػم ت ػػمع مػػف ضزهػػطة كمىػػداي كضدكاي كمػػكاد ننمنمئنػػ

سػػفنؿ حممنػػة المقت نػػمي المتحمنػػة مػػف عكامػػؿ التلػػؼ المةتلمػػة كنسػػـ سنمسػػة المػػنم ة  مػػك
 الحم ن كالمستقفؿ.  مكعلا ضس  علمنة كم نة 

الى ػػكنة المىنك ػػة لحمػػ  كمػػنم ة ا ثػػمن  مناعمتهػػمكمػػف ضهػػـ القكاعػػد التػػك نزػػأ 
 مم نلك:  فنؿ مف متحؼ سننتم كسانؼ

  مك مىديي الحنانة كالناكفة: التحنـ  - ض
 ةػػطائفمػػف ضزػػؿ  ػػفا مىػػديي الفنئػػة الداةلنػػة داةػػؿ قمعػػة الىػػنف عممػػة كداةػػؿ 

الىػػنف فمػػمة ةممػػة، حتػػا ي تتسػػفأ التينػػناي المسػػتمنة مػػك تلػػؾ المىػػديي مػػك تلػػؼ 
 ةػػػػطائف( داةػػػػؿ قمعػػػػمي ك RH، كفمل سػػػػفة لدنزػػػػة الناكفػػػػة ال سػػػػفنة )ى ػػػػكنةالمقت نػػػػمي ال

 .  1نزة نفننة مف ا همنةالىنف مهك علا د
مػػمفته ثػػمن الى ػػكنة، منمػػم سػػفؽ القػػكؿ فػػ ف تلػػؼ ا ى ػػكنةفمل سػػفة ل ثػػمن ال  مكا 

ننمنمئنػػمن ض هػػم  نػػن الثمفتػػة ، ةممػػة ن تنزػػة مفمشػػنة لتػػ ثنن الناكفػػة علنهػػم  نػػ تكفملتآنػػؿ 
مػػػػفح %، حنػػػػ  فىػػػػد هػػػػبه الدنزػػػػة ت50كنزػػػػأ ضي تطنػػػػد دنزػػػػة الناكفػػػػة ال سػػػػفنة  عػػػػف 

   .مفت ثنن كمهمزمة الناكفة لهعن ة للتلؼ 
كنمنف التحنـ مك  فا مىديي الناكفة ال سفنة داةؿ قمعػمي الىػنف المتػمحؼ 

 (. 04ض  ن المكنة نقـ  ).فمستةػداـ ضزهطة قنػم  ك فا الناكفة
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ًابًلقياسًنسبةًالرطوبةًفيًالهواء:ًجهازًالمرط40الصورةًرقمً

 ةػطائفمف كقي  ةػن داةػؿ قمعػمي ك  كالبم نقـك فتسزنؿ دنزمي الناكفة ال سفنة
المممػػػة للناكفػػػة  Jel Silicaالىػػػنف، نمػػػم نػػػتـ ك ػػػع نمنػػػمي مػػػف مػػػمدة السػػػنلنم زػػػؿ 

الىنف للتةل  مف نمنة الناكفة الطائدة، كنتـ اسػتفداؿ النمنػمي المشػفىة  ةطائفداةؿ 
 فملناكفة فنمنمي ضةنل زممة مف حنف  ةن. 

حنػ    ى ػكنةنة نفننة فمل سفة ل ثػمن الضهم ممم ضف التحنـ مك دنزمي الحنانة بن
إف ايةػػتالؼ مػػك مىػػديي الحػػنانة مػػم فػػنف اينتمػػمع حن ػػم كاي ةمػػمف حن ػػم آةػػن، نػػؤدل 

،  كعلا المدل الفىنػد نػؤدل بلػؾ إلػا تلػؼ ك  تفمنف مك مىديي تمدد كا نممشإلا حد
لػػػبا نزػػػأ ك ػػػع التحػػػؼ   ا ممػػػملهمكتقشػػػن ةممػػػة علػػػا مسػػػتكل الى ػػػمـ كتشػػػققهم ثػػػـ 

مػػك ةػػطائف محنمػػة اليلػػؽ مػػع  ػػنكنة كزػػكد مػػمدة مزممػػة نملسػػلننم زػػؿ لتثفنػػي  لى ػػكنةا
%، مع تثفني منكحة مك قمة ةطا ة الىنف لتػكمنن دكنة 50دنزة الناكفة ال سفنة ع د 

، الممػػمأ فػػملتلؼ ى ػػمـ ضك الزلػػكدهػػكا  مالئمػػة، كتناعػػا هػػبه ا مػػكن زنػػدان مػػك حملػػة ال
الحػػنانة كالناكفػػة لنػػؿ مػػف متحػػؼ سػػننتم كسػػانؼ كعلنػػع مػػمف عملنػػة الػػتحنـ مػػك دنزػػة 

ً  .تة ع لىدة مىمننن كهك افنىة الم اقة
ً
ً
ً
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   الىنف: ةطائفك دنزة اإل م ة داةؿ قمعمي  مكالتحنـ  -أ 
حنػػػ   نىتفػػػن ال ػػػك  الافنىػػػك كالمػػػ معك مػػػف ضةاػػػن عكامػػػؿ التلػػػؼ الننمنػػػمئك 

لمقت نػػػمي مػػػمف ا دكنان هممػػػمن مػػػك تلػػػؼ المىنك ػػػمي، كعلػػػا آنػػػة حػػػمؿلهػػػم ال ػػػكئك التػػػك 
لػكن / سػمعة ضك ضنثػن مػف بلػؾ مػك 50تحمؿ الت ثنناي ال ػكئنة حتػا  منمن ه الى كنة

  ؿ الكسا. 
إي ضف  ك  الشم  كالناكفة نلىفمف دكنان همممن مك ضنسدة الملكثػمي اليمطنػة كم هػم 

( البم نتحكؿ مك   ػكف نػكمنف ضك ثالثػة علػا ا نثػن so2 مط ثم ك ضنسند النفنني )
 ػػمط ثػػم ك ضنسػػند النفننػػي مػػف الىكامػػؿ نمػػم ضف (، so3ط ثملػػ  ضنسػػند النفننػػي )إلػػا  ػػم

فػػػملتلؼ كالتآنػػػؿ السػػػاحك مػػػك  ػػػؿ كزػػػكد تػػػ ثنن  ا ثػػػمن الى ػػػكنةا سمسػػػنة مػػػك إمػػػمفة 
   .1علنهممسفؽ للناكفة 

مك سقؼ قمعمي الىػنف ضك   كئنةكللتحنـ مك ال ك  ضزهطة تحتكل علا ةالنم 
مةتلمػػة، كهػػبه ا زهػػطة تقػػـك فتةلػػن  ال ػػك  مػػف ا شػػىة ع ػػد  كامػػب كمتحػػمي المتحػػؼ ال

 مكؽ الف مسزنة م الن عف تقلنؿ حنانة ال ك . 
ت ػػمؼ إلػا طزػمر ال كامػػب كالمتحػمي لهػم القػػدنة  التػككه ػمؾ فىػف المػػكاد الننممئنػة 

علػػا تنشػػنح ال ػػك  كتةلنمػػع مػػف ا شػػىة مػػكؽ الف مسػػزنة كا شػػىة تحػػي الحمػػنا  مثػػؿ 
التػك لهػم القػدنة علػا امتمػم  تلػؾ ا شػىة باي   Vinyl Butral poly (PVB)ممدة 

% مػػف ا شػػىة مػػكؽ الف مسػػزنة التػػك   50، كتمػػت  حػػكالك nm 380المكزػػمي ضقػػؿ مػػف 
كمػمدة   Benzophenonesكتستةدـ ل م  اليػنف مػمدة  400nmنفلغ اكؿ مكزتهم 

Cellulose acetate  سػػتننة التػػك تمػػ ع علػػا هنئػػة نقػػمئؽ فال فػػكلك منثنػػؿ ضنػػننال
   .2نياا فهم ضساح طزمر ال كامب كالمتحمي المةتلمة فملمتحؼ

كلحممنػػة المىنك ػػمي مػػف تػػ ثنن ال ػػك  المػػ ىن  مػػف ضن ػػنمي قمعػػمي الىػػنف 
المتػػػمحؼ ضف ننػػػكف لػػػكف هػػػبه ا ن ػػػنمي دان ػػػمن حتػػػا تمػػػت  ال ػػػك   ممػػػممكن مػػػح 

 السمقا علنهم كي ن ىن  علا المىنك مي منتلمهم.
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   الى كنة مف التلك  الزكم: مىنك ميحممنة ال -ر
تػػػ تا هػػػبه حنػػػ  مشػػػنلة مىقػػػدة لمىنك ػػػمي المتػػػمحؼ،  مي الزكنػػػةلكثػػػمال ىتفػػػنت

مػػػم فػػػنف ممػػػمدن افنىنػػػة كمػػػ معنة  نزػػػة الت ػػػكع مػػػك ممػػػمدن هػػػبه الملكثػػػميالمشػػػنلة  ت
مػػكنة مػػلفة ضك سػػمئلة ضك  مطنػػة تػػتمنف مػػف التسػػنأ إلػػا قمعػػمي  مػػكالهػػكا   مػػكعملقػػة 

 ت ػػػكعيػػػة علػػػا المىنك ػػػمي باي الافنىػػػة الى ػػػكنة ، ك تنزػػػة ةاػػػكنة فمل لهػػػمالىػػػنف ك 
  منة التىقند.  مكضمنان  منهمتمفح عملنة التحنـ  الزكممممدن التلك  

ضنسػػػند النفننػػػي  كثػػػم ك( CO2ضنسػػػند الننفػػػكف ) ثػػػم ككمػػػف المىػػػنكؼ ضف  ػػػمطاي 
(SO2 تلىػأ دكنان هممػػم )لتػ ثنن الناكفػػة، حنػػ ةالمىن ػػ المقت نػػمي الى ػكنةتلػػؼ  مػك  

، كنسػتمن نفننتػمي النملسػنـك علػا سػاحهمتتنكف افقمي ساحنة متتملنة مف ننفك ػمي ك 
الى ػكم كزكد هبه اليمطاي كالناكفة إلػا ضف ن تهػا زسػـ ا ثػن  مكتنكف هبه الافقمي 

 .  التمـتآنؿ فمل
كا تنفػػة كالنمػػمؿ  يفػػمننمػػم تزػػدن اإلشػػمنة إلػػا ضف الملكثػػمي المػػلفة مثػػؿ حفنفػػمي ال

تػتمنف مػف التسػنأ داةػؿ قمعػمي الىػنف لنسػي ضقػؿ ةاػكنة مػف الملكثػمي  التكالدقنقة 
تشػػػكنع  مػػكاليمطنػػة، حنػػ  إ هػػم إبا مػػػم تنانمػػي مػػكؽ ضسػػاح المىنك ػػػمي مم هػػم تتسػػفأ 

 التػك، كمف ضزؿ تحدند  كعنة ك سفة ملكثػمي الهػكا  الةمنزك لتلؾ المىنك ميالم هن 
كالتػنمنـ ن مػحكف فك ػع المػنم ة  مػكتسنفي داةؿ قمعمي الىنف ممف المتةممػنف 

تقػن  مىػديي  التػكمزمكعة مف ا زهطة الحدنثػة ع ػد  كامػب كمتحػمي المتحػؼ المةتلمػة 
 نلا:  التلك  داةؿ قمعمي الىنف كمف فنف هبه ا زهطة مم

كهػبا الزهػمط مػطكد فكحػداي قنػم   Pollutant dosimeter badqe 570زهػمط  -
 حمنا . مىديي ا شىة مكؽ الف مسزنة كا شىة تحي ال

قنػم  مىػديي المكنمملدهنػد  مػككنستةدـ  BCA formaldehyde monitorزهمط  -
 .1ن حد الملكثمي الم معنة
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    :ح ة المستمنة للمقت نمي الى كنةالمنم ة الدكننة كالمال -د
نمػم نزػأ علػا  لى ػكنة نتحتـ علا ضم م  المتػمحؼ دكاـ مالح ػة المىنك ػمي ا

مػػنم ة هػػبه المقت نػػمي، مملمالح ػػة المسػػتمنة لهػػبه  مػػكنهم القنػػمـ فػػدك  فهػػمالتػػنمنـ  مةػػمفن
قػد تػ زـ  التػكإدناؾ م ػمهن التلػؼ  مػكالمقت نمي مف زم ػأ المػنمـ المتةمػ  نسػمعد 

اإلسػػناع فت ػػمكؿ ا ثػػن كالكقػػكؼ  مػػك ػػنؼ مػػف ال ػػنكؼ، كفملتػػملك نسػػمعد بلػػؾ  ضمتحػػي 
 كالمنم ة الالطمة لألثن. لتنمنـ كتممدنع مع القنمـ فىملنمي ا ةعلا ضسفمأ التلؼ ال مزم

 :  متمفىة تطاند  سفة اليفمن الىملؽ مك الكسا المتحمك -ق
نىتفن اليفمن مف ضحد الملكثػمي الم مةنػة لكسػا الحمػ  فػملمتحؼ كمػف ه ػم  زػد ضف 
متحمم سننتم كسانؼ لن  فم  ل عف هبا ال ػكع مػف الملكثػمي مهػك عفػمنة عػف زسػنممي 

نة عف اننؽ الزمبفنة ا ن نة كتتمنػط فػ ف تنسػفهم دقنقة تتسمقا علا المقت نمي الى ك 
فاػػو كتفقػػا لمتػػنة اكنلػػة مىلقػػة مػػك الهػػكا  كمػػك المقػػمـ قم ػػم فتزنفػػة فسػػناة مػػك متحػػؼ 

 سانؼ لمىنمة  سفة اليفمن مك الم م  الداةلك للمتحؼ فملانؽ التملنة:
نػػم  : كمػػك هػػبه الاننقػػة ي فػػد مػػف تز ػػأ ق1: اننقػػة النػػ   الممتػػكح الاننقػػة ا كلػػا -

اليفػػمن مػػك  ػػنكؼ افنىنػػة مىتدلػػة كتز ػػأ ضكقػػمي هفػػكأ الننػػمح كالمتػػنة المكالنػػة لتسػػمقا 
 ا مامن   هم تيسؿ الهكا  كتسقا اليفمن المكزكد منع.

ملػؿ ثػـ  150ثـ   ع فع مقدان مف المم  كننكف كمك هب الاننقة  طف نم  ممنغ 
دة  فةػػػن المػػػم  مػػػف  تػػػنؾ النػػػم  مػػػك منػػػمف منشػػػكؼ لمػػػدة ضسػػػفكع كفىػػػد مػػػنكن هػػػبه المػػػ

الن   عف اننؽ المكقد كنحسأ المػمنؽ مػف ةػالؿ كطف النػ   كهػك مػمنغ ككطف النػم  
فىػػد تفةػػن المػػم  م ػػع كفىػػد تزنفت ػػم لهػػبه الاننقػػة كزػػد م ضف  سػػفة اليفػػمن تسػػمكم حػػكالك 

 مف الكطف اإلزمملك كهك  سفة مىتفنة. 1/3
 الالمؽ: : مح  اليفمن الىملؽ فمستةداـ الساح الاننقة الثم نة -

نتلك  الهكا  ففىف الزطئنمي الدقنقة مػف ممػمدن مةتلمػة كتىػنؼ فمليفػمن الىػملؽ 
كنمنف امانمدهم مف الهكا  فمستةداـ ساح يمؽ تتسػمقا علنهػم تلػؾ الػدقمئؽ الملكثػة 

 .فمىؿ الزمبفنة ا ن نة
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  ػػع علػػا شػػننحة طزمزنػػة مػػمدة ن كنػػة يمػػقة مثػػؿ ت منػػبهم نمػػم نلػػك:  نمنػػفك  
ك  ػػػع الشػػػننحة فشػػػنؿ ضمقػػك لمػػػدة ضسػػػفكع مػػػك قمعػػة الىػػػنف  ثػػػـ  محػػػ   1فالليلنسػػننن

الشػػػننحة فػػػملمزهن للتىػػػنؼ علػػػا الػػػدقمئؽ المتنسػػػفة فةممػػػنة التنفنػػػن المةتلمػػػة لىدسػػػمي 
المزهػػن كنػػتـ التىػػنؼ علػػة مػػممي دقػػمئؽ اليفػػمن الىػػملؽ مػػف ةػػالؿ الشػػنؿ كاللػػكف مقػػػد 

 ننفك نة.  تحتكم علا ضلنمؼ ضك ةنكا ضك حفنفمي  فمن ضك زسنممي
آلثاارًالدائماةًلًصايانةوالًشاروطًالحفاظًما ًالمخماةًالعارضًالمتحفايًنقاائ  -ًثالثاًا

 العضوية:
ت ػـ ن ػكطان ضثننػة كثقممنػة هممػة، ممطالػي  التكممم نؤسؼ لع ضف الىدند مف متمحم م 

مػع التاػكن الهمئػؿ مػك تن كلكزنػم  تػتال ـتتفع ضسملنفمن للىػنف المتحمػك تىتفػن تقلندنػة كي 
 مي الىنف المتحمك الحدنثة. آلن

 ع ػػػكنمن ت ػػػـ تناثػػػمن  التػػػك لمتحػػػؼ سػػػننتم كسػػػانؼ المندا نػػػة كمػػػف ةػػػالؿ الدناسػػػة
الى ػػػكنة ، مقػػػد ضمن  ػػػم الكقػػػؼ علػػػا الىدنػػػد مػػػف سػػػلفنمي الىػػػنف المتحمػػػك ل ثػػػمن مهمػػػم

 كضهمهم:  ال كعنة مف ا ثمن لهبهكالتك تىكؽ عملنمي الحم  كالمنم ة 
  سػػػػػػننتمك سػػػػػػانؼ  فػػػػػػملمتحؼ نف ا ثػػػػػػمن الى ػػػػػػكنةايةتنػػػػػػمن الةػػػػػػماو لمكقػػػػػػع عػػػػػػ -1

 (30) ض  ن المكنة : كتزهنطاتهمم
نػػػػػنل علمػػػػػم  كةفػػػػػنا  تمػػػػػمنـ المتػػػػػمحؼ، ضف تمػػػػػمنـ المتحػػػػػؼ كاةتنػػػػػمن المنػػػػػمف 
الم مسأ لع نىتفن ضمنان علا زم أ نفنن مف ضهمنػة، مػال فػد ضف ننػكف المتحػؼ كع ممػنه 

قمعػػػمي الىػػػنف كالحزػػػناي  المىممننػػػة م مسػػػفة لمػػػم ن ػػػمع مػػػف مىنك ػػػمي، كضف تنػػػكف
من كتمػػمنممن لليػػنف الػػبل ض شػػئي مػػف ضزلػػع كلهػػبا نمنػػف القػػكؿ فػػ ف نػػالداةلنػػة مؤهلػػة م 

المقػمـ ا كؿ إلػا مػنم ة كحممنػة المقت نػمي  مػكتممنـ المتحؼ كقمعمتع الداةلنة نهػدؼ 
مػف التػ ثنناي المةتلمػة، كبلػػؾ عػف اننػؽ حسػف تك نػػؼ نػؿ قمعػة مػف قمعػػمي المتحمنػة 

المتحػػؼ افقػػمن لمكقىهػػم كتمػػمنمهم، كافنىػػة المػػكاد ا ثننػػة المالئمػػة مىهػػم، كعػػف اننػػؽ 
تتفىهػػػم  التػػػكفنئػػػة القمعػػػمي الداةلنػػػة فمسػػػتةداـ الكسػػػمئؿ المننم نننػػػة الحدنثػػػة  مػػػكالػػػتحنـ 

الطائػننف فػملمتحؼ، كنشػتنا  التقػم منمف  هكعمي التق نمي الحدنثة، ةممة كضف هبه القم
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تممنمهم كا  م تهم كتتمنط فىنف المقت نػمي ف سػ  م نػة تتمػؽ  مكمنهم ضف تنكف زبافة 
 .  ا ثننةكشنؿ كلكف التحمة 

ممنػف  ى كنةكسك  تك نؼ مكقع القمعمي مع ا ثمن ال الةماو ايةتنمنضمم عف 
حنػػ  ض هػػم تمػػتح مػػك  نػػنة مػػك متحػػؼ سػػننتمالىلكنػػة النفقمعػػة  مػػك مالح ػػة بلػػؾ متمػػثالا 

 ينػكف القمعػة إلػا ، هبا فمإل ػممة الزهة الينفنة ضنف ننثن اليفمن المتامنن مف الحدنقة
 ؼ علا ضف المتحؼ نقػع مػك م اقػة تىػ  فملحننػة ، مك المسم تيمدنهم ضشىة الشم  

شػػػحمي من  ضفػػػاالمتسػػػنفة إلػػا داةػػػؿ القمعػػػمي دك مػػػم  الزػػػكمتػػػ ثنن  ػػػمطاي التلػػػك  حنػػ  
 تم ع تسنفهم. 

ضمػػم مػػك متحػػؼ سػػانؼ مػػمف عػػنف المػػكاد الى ػػكنة مت ػػمثن فػػنف الاػػمفؽ ا ن ػػك 
كالىلػػػكم حنػػػ  يح  ػػػم عػػػد ـ تزػػػم   مػػػك الىػػػنف نمػػػم ا  ػػػم  زػػػد فىػػػف الممػػػ كعمي 

للتنتنػأ الزلدنة مك الػننف الز ػكفك الينفػك مىنك ػة فاننقػة تكطنػع عشػكائك ي نة ػع 
الى منػة  زػدهم مػك القمعػة ا ن ػنة مػع المقت نػمي  حسأ مػكاد المػ ع، فن مػم المقت نػمي

التك تتمنط فملمالفة، ضمم المىنك مي ال سنزنة  زدهم مك الامفؽ التحػي ضن ػك كنػؿ 
 هبا نىتفن مف انفن ا ةام  مك الىمؿ المتحمك.

 الىنف:  ةطائف ىؼ تزهنطاي  -2
 مكامػمميعدـ إتفمع القكاعػد المتىػمنؼ علنهػم عملمنػمن ل مككتتمثؿ م مهن القمكن 

الىػػنف سػػكا  مػػف حنػػ  الشػػنؿ كاللػػكف كالتمػػمنـ، ضك مػػف حنػػ  اإلعػػداد كتهنئػػة  ةػػطائف
المحمك ػػة فهػػم، كممػػم نؤسػػؼ لػػع ضف  ى ػػكنةال ػػنكؼ الداةلنػػة الم مسػػفة لحمػػ  ا ثػػمن ال
مػػػك الىدنػػػد مػػػف م ػػػماؽ الىػػػنف سػػػكا  مػػػك مى ػػػـ هػػػبه السػػػلفنمي ممطالػػػي تحمػػػ  منم هػػػم 

ىنف فمػمة ةممػة مػف ا زهػطة الحدنثػة ائف الةط حن  تةلك متحؼ سننتم ضك سانؼ، 
 سػانؼكهبا مم تػـ مالح تػع فمتحػؼ  ،ل فا الناكفة كالحنانة، ضك ضزهطة  فا ال ك 

 سننتم. تحؼ ةطائف، كف سفة فسناة فممف إزمملك النفننة ف سفة 
 :  المةمطفك  للمقت نمي الى كنة داةؿ ةطائف الىنفالت  نـ  نن المثملك  -3

نكم ػػم هػػبا مسػػتمنان دكف ضم محػػمكيي لتىدنلػػع كلػػك زطئنػػمن  كهػػبا الةاػػ  مػػمطاؿ حتػػا
 ع ػػػكنة نم ػػػي ضكف متداةلػػػة مػػػع مػػػكاد ضةػػػنل  نػػػن ةػػػطائتكزػػػد داةػػػؿ ال زلدنػػػةمػػػملقاع ال

ع كنة، كهبا مك حد باتع  نن مالئـ مف ال محنة الم نة للىػنف، ضمػم مػف  محنػة الحمػ  
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شػ  ع تػداةؿ عكامػؿ  مػف نػن ع ػكنة كالمنم ة، ممف كزكد مكاد ع ػكنة فزػكان القاػع 
التلؼ كا تقملهم فنف تلؾ المػكاد فى ػهم الػفىف ةممػة عممػؿ الناكفػة كالمػكاد الحم ػنة 

 الممدنة مف فىف المؤثناي. 
ةممػػة فهػػم  ةػػطائفداةػػؿ  الى ػػكنة تىػػنف منهػػم ا ثػػمن التػػككمػػا مى ػػـ الحػػميي 

 ، مػػػمف ضم ػػػم  المتػػػمحؼ  ملفػػػمن مػػػم ن ػػػىكف مػػػكع ػػػكنةدك مػػػم كزػػػكد مػػػكاد ضةػػػنل  نػػػن 
فى ػػػهم الػػػفىف، م ػػػنل قاىػػػمن نفنػػػنة تزمكنهػػػم قاىػػػمن  ى ػػػكنةاعتفػػػمناتهـ ت سػػػنؽ القاػػػع ال

الكاحػدة  ةطا ػةميننة تايا علنهم، هبا فمإل ػممة إلػا تػطاحـ القاػع المىنك ػة داةػؿ ال
 التػك ت ػت  عػف اإلهمػمؿ كعػدـ الحػن  مػك اننقػة الىػنف الزنػدكمف ه م تػ تا مشػمنؿ 

 داةؿ المتمحؼ. 
 نم ة الدكننة للمقت نمي: إهممؿ عملنمي الم -4

مػػك متحػػؼ سػػننتم كمتحػػؼ سػػانؼ كهمػػم التػػنمنـ كالمػػنم ة المتحمنػػة مةػػمفن تىتفػػن 
مف ضهػـ المؤسسػمي كاإلداناي داةػؿ المتػمحؼ،   هػم ت ػـ المتةممػنف الػبنف نهتمػكف 

 فتنمنـ كمنم ة المقت نمي المتحمنة فممة دكننة.
منف علػػػػا ضمػػػػن المقت نػػػػمي كمػػػػف الكازػػػػأ ضف ننػػػػكف ضم ػػػػم  المتػػػػمحؼ ضن ػػػػمن كالقػػػػمئ

المىنك ػػة علػػا دنانػػة نممنػػة فػػفىف ضسػػ  الحمػػ  كالمػػنم ة، كهػػك مػػم نمتقػػن إلنػػع هػػؤي  
ـ الحدنثػػة  نػن ض  ػػم  سػػزؿ ه ػػم ضزهػطة التػػنمن إلػػا فمى ػـ متمحم ػػم، هػػبا كقػد نتىػػدل ا مػػن

فىػػػف القاػػػع الى منػػػة، كل شػػػمنة مػػػمف مةػػػمطف نػػػال التػػػنمنـ الػػػدكن لمةفػػػن سػػػانؼ مػػػك 
نئػػػػة فػػػػملقاع الى منػػػػة التػػػػك ت ت ػػػػن دكنهػػػػم مػػػػك التػػػػنمنـ، نمػػػػم ضف مسػػػػؤكلنة المتحمػػػػنف مل

 مػػػكت ت ػػػن النثنػػػن حتػػػا تكانػػػأ التاػػػكن كتقػػػـك فػػػدكنهم المىػػػمؿ كتتالػػػأ  المتحمػػػنف نفنػػػنة
 فهم. ا ثنم الى كمحممنة التنا  

ًسيرتاًوسطيف:ًًيمًالعرضًالمتحفيًبمتحفانظتطويرًًمتقرحاتًًً-ًرابعا
ي كالتكمنمي من ػم علن ػم، بلػؾ ضف ال ه ػة التن كلكزنػة ت تا مى ـ هبا المتقنحم

الحدنثة مك آلنمي ككسمئؿ الىنف المتحمك كضزهطتػع كضدكاتػع ض لقػي زمنػع الثيػناي التػك 
نم ػػي مةنزػػمن لم ػػمهن الننػػكد كعػػدـ التاػػكنن، مػػك  ػػك  مػػم تػػـ مالح تػػع علػػا متمحم ػػم 

ة، نمن  ػػػػػم عػػػػػنف فىػػػػػف ، كاقتفمسػػػػػم ممػػػػػم نضن ػػػػػمه فملمتػػػػػمحؼ الىملمنػػػػػالزطائننػػػػػة الكا نػػػػػة
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التكمػػنمي التػػك تىػػمل  زكا ػػأ الػػ ق  مػػك الىػػنف المتحمػػك فسػػننتم ضك متحػػؼ سػػانؼ 
 (24 -23 -22 -18 -17)ض  ن المكن كم هم: 

نزأ دائممن ا ةب مك ايعتفمن الك ع الةم  للمفم ك المتحمنة فمعتفمنهػم مفػمف باي  -
نػػة كالحمػػ  كالمػػنم ة اػػمفع ةػػم  نمػػمـ كنزهػػط لةدمػػة ض ػػناف ثقممنػػة كتنفكنػػة كتىلنم

كمػػػف ه ػػػم نزػػػأ ضف ننػػػكف تمػػػمنـ المتػػػمحؼ نهػػػدؼ ضكين إلػػػا مػػػنم ة كحممنػػػة المقت نػػػمي 
 التناثنة مف الت ثنناي ال منة لىكامؿ التلؼ. 

فمعتفػػمن قمعػػة الىػػنف هػػك الفنئػػة المحناػػة لألثػػن، مػػمف اينتمػػمع فهػػبه الفنئػػة كتهنئػػة  -
هػػػم مػػػف ضكلػػػا عكامػػػؿ مػػػنم ة  ػػػنكؼ مالئمػػػة لحمػػػ  التحػػػؼ ا ثننػػػة الى ػػػكنة ةممػػػة ف

كحم  هبه المقت نمي، كنػ تك بلػؾ عػف اننػؽ تطكنػد القمعػمي ف حػد  تق نػمي التن كلكزنػم 
 الحدنثة مك ةدمة هبه المقت نمي.

مثؿ ةطا ة عنف المقت نمي الكسا المفمشن حكؿ ا ثن كا نثن ت ثننان منػع، كمػف ه ػم ت -
 مسػفة ت ػمف فملدنزػة ا كلػا حمػ  ممف الى منة فتممنـ الةطائف  كتهنئػة  ػنكؼ فنئنػة م

 المقت نمي ا ثننة الى كنة فداةلهم. 
ايسػػػػتىم ة فمػػػػم قدمتػػػػع التن كلكزنػػػػم الحدنثػػػػة كتاكنىهػػػػم مػػػػك ةدمػػػػة المقت نػػػػمي ا ثننػػػػة  -

ةممػػػة ضزهػػػطة حممنػػػة المىنك ػػػمي مػػػف تػػػ ثنن ال ػػػك  كضزهػػػطة  ػػػفا الحػػػنانة كالناكفػػػة 
هػػطة اإل ػبان المةتلمػػة كضزهػطة الت فػػؤ كنػبلؾ ضزهػػطة الحممنػة مػػف التلػك  الزػػكم. كنػبلؾ ضز

 فحدك  الطلطاؿ كالهطاي ضك المن م مي، كضزهطة اإل بان  د الحننؽ كالسنقة. 
ايهتممـ فمىممؿ التنمنـ المتحمنة كتطكندهم ف حد  ضزهطة كمكاد منم ة كتػنمنـ ا ثػمن  -

نا اي فملمتػمحؼ كنػبلؾ إزػ ا ثػنمكبلؾ ل ػممف قنممهػم فػدكنهم المىػمؿ مػك حمػ  التػنا  
 المنم ة الدكننة ل ثمن كنمد م مهن الةاكنة كعالزهم قفؿ تممقمهم. 

 م ػػم  المتحػػؼ منمػػم نةػػ  زم ػػأ التػػنمنـ كالمػػنم ة كبلػػؾ  اينتقػػم  فملمسػػتكل التق ػػك -
فىقد دكناي تدننفنػة مػك هػبا المزػمؿ، لنمػفح لػدنهـ مػف الدنانػة كالةفػنة مػم نػؤهلهـ للقنػمـ 

دنانهػػػػم فسػػػػهكلة  التػػػػككنمػػػػد المةػػػػمان فػػػػدكن مػػػػك مناقفػػػػة التحػػػػؼ ا ثننػػػػة  قػػػػد تحػػػػد  كا 
التػنمنـ فمةػمفن كمحمكلة عالزهػم كلػك فمػكنة مفدئنػة ت ػمف فهػم الحمػ  لحػنف مىملزتهػم 

 . داةؿ هبه المتمحؼ ممم نكمن الزهد كالكقي المتةممة
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مزػمؿ مػنم ة  مكاستمنان تفمدؿ الةفناي سكا  مك مزمؿ الىنف المتحمك كآلنمتع ضك  -
حمنػػػػة مػػػػع المتػػػػمحؼ كالمؤسسػػػػمي المتحمنػػػػة الىملمنػػػػة مػػػػمحفع السػػػػفؽ المىنك ػػػػمي المت

 كالننمدة مك هبا المزمؿ مع ا ةب فكسمئؿ التاكنن كالتحدن . 
 الزطائننػػػة  كمىمهػػػد ا ثػػػمن  قسػػػمـفن  ضسػػػملنأ الىػػػنف المتحمػػػك لألثػػػمن الى ػػكنة تػػدن  -

 فاػػنؽ عملنػػة علػػا ضنف الكاقػػع مػػف ةػػالؿ دناسػػة ضسػػملنأ الىػػنف المحلػػا فملمتػػمحؼ
للىػنف المتحمػك الىلمػك الهػمدؼ للحمػػم   م سػملنأ الىملمنػة الحدنثػةف الزطائننػة مقمن تهػم

   علا المقت نمي الى كنة.
ًسيرتاًوسطيف:بمتحفيًدراسةًطرقًتخزينًالمقتنياتًالعضويةًً-ًخامسا

تىتفػػن المقت نػػمي الى ػػكنة مػػف ضنثػػن المزمكعػػمي المتحمنػػة الحسمسػػة مػػف ال ػػنكؼ 
كالناكفػػة شػػزع  مػك مةتلػػؼ الماننػمي كقػػد تتسػفأ الحػػنانة المنتمىػة الافنىنػة مملناكفػة ت

التػك ت ةػب حنػطا مك اعكزمر الةشأ ضك تشققع، كنالح  ضف المقت نمي الى منػة كالىمزنػة 
نفننا مك متحؼ سػننتم حنػ  ةمػ  لهػم مةػطف لكحػدهم ضمػم مػك متحػؼ سػانؼ تةػطف 

تلؼ المقت نمي القكنػة مثػؿ المقت نمي الى منة كالىمزنة مك مةطف ا  سة محمدم مع مة
المةمن كهبا ةا  حن  ضف ال نكؼ الفنئنة الداةلنة للمةػطف ي تػتال ـ مػع الى ػمـ   هػم 

مفملن ـ مف م هنهم الةمنزك الػبم تفػدك منػع قد تنكف ممدنا لليفمن كا تنفة ع د تمتتهم 
يفػد ضف  قكنة كمتن ة إي ض هم قد تتىنف لمهمزمة القكانف كالحشناي كالقكانف، كلػبلؾ

با نم ػػي القاػػع مػػك حػػمؿ  1%55تنػػكف الناكفػػة ال سػػفنة داةػػؿ المةػػمطف مػػك حػػكالك  كا 
 .سنئة نزأ تقكنتهم قفؿ إدةملهم للمةطف

كنزػػأ ضف تياػػا المقت نػػمي الزلدنػػة التػػك دفيػػي فاننقػػة التشػػحنـ قفػػؿ ضف تك ػػع 
 مػػك المةػػمطف ن ػػـ ضف نػػؿ مػػف متحػػؼ كسػػانؼ ي نىتمػػداف هػػبه المقت نػػمي للتةػػطنف مهػػك
مىنك ة مفمشنة مك قمعمي الىنف مع الىلـ ض هم ي تتحمؿ الناكفة ال سفنة مثلهم مثػؿ 

 .المقت نمي الى كنة ا ةنل
ضمػػم فمل سػػفة لل سػػن  ن فيػػك ع ػػد تةطن ػػع ضف نلػػؼ حػػكؿ اسػػاكا ة ةشػػفنة تىلػػؽ مػػك 

مػػػػك ك ػػػػع ًكقػػػػد ازتهػػػػدي متمحم ػػػػمدعممػػػػمي حمئانػػػػة كتياػػػػا زنػػػػدا فملفالسػػػػتنؾ. مػػػػف 

                                                           
، منزػػع سػػمفؽ -دناسػة مػػك علػػـ المتػػمحؼ  –الىنفػػك عفػد الحلػػنـ  ػػكن الػػدنف، متػػمحؼ ا ثػمن مػػك ممػػن كالػػكاف  - 1

  –   158- 160  . 
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 علػػػا الكسػػػا الفنئػػػك الػػػداةلك لمحمم ػػػةالمننػػػطم مػػػك نػػػال المتحمػػػنف لتزهنػػػطاي للتنننػػػؼ 
 للمةمطف.

كزػػدنن ف ػػم بنػػن ضف الةاػػكاي الفسػػناة للمػػنم ة الدائمػػة للمقت نػػمي داةػػؿ المةػػمطف 
تنػػػػكف مػػػػف ةػػػػالؿ تزدنػػػػد دكنة الهػػػػكا  كبلػػػػؾ لتمػػػػمدم اي ػػػػانافمي مػػػػك ايزػػػػكا  الحػػػػمنة 

مسفنف داةؿ المةػمطف ل مػك الحشػناي كالنافة حن  ضف هباف الىممالف نىتفناف  نمنف م 
كالنمئ مي الدقنقة مملتهكنة الزندة تمىؿ النثنن إلفاػمؿ ممىػكؿ التلػؼ الفنكلػكزك كمػف ه ػم 

 نلك:  قتنح مم
اعتممد اننقة التنننؼ فملهكا  ال قك المتزم   كالمحمم ة علا دنزة حنانة مك حدكد  -

با مػػىأ ا مػػن%60كناكفػػة  سػػفنة مػػك حػػكالك ° 18 لمحمم ػػة علػػا اسػػتقنان مػػك ا ، كا 
هباف الىممالف مه م نةشا مف دنزة ناكفة م ةم ة ي منتمىة، كعلنع يفد مػف تز ػأ 
التينػػناي المممزئػػة كدنزػػمي الحػػنانة كالناكفػػة التػػك تسػػفأ سػػنعة التلػػؼ كالىمػػف كالفةػػمن 

 المتنمثؼ.
ن إبا نػػمف الهػػكا  الػػداةلك للمةػػمطف  نػػن  قػػك مػػال فػػد مػػف تز ػػأ تػػنانـ كا تشػػمن اليفػػم -

كا تنفػػة كايسػػناع مػػك عملنػػمي الت  نػػؼ كالكقمنػػة كعلنػػع يفػػد مػػف تهكنػػة المةػػمطف لتز ػػأ 
 تلك  الهكا  كتنانـ الىكالؽ منع.

تطكنػػد المتػػمحؼ فنػػؿ ا زهػػطة الحدنثػػة باي التق نػػمي الىملنػػة مػػك مناقفػػة التبفػػبفمي مػػك  -
 دنزمي الحنانة كاةتالؼ مستكنمي الناكفة ال سفنة. 
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ًالتحاليلًالكيميائيةًلمعظامًاألثريةً)دراسةًعينة(:ً-ًسادسا
الىلمنة الننمنمئنة علا المكاد الى منة تتالأ تح نن زند داةؿ ًإف دناسة

لا ع مـ فشننة مف الم دكؽ المةفن كمك هبا الى من س ستىنف دناسة مندا نة ع
 نةالمك  ) ا  ن .تحؼ سننتم( مف المةطف الةم  فملى مـ فم 16.9.92)  12نقـ 
 (. 05نقـ 

 

 
ً

ً:ًالصندوقًالذيًأخذتًمنهًالعينةًالعظميةًالمعنيةًبالتحميلًالكيميائي40ًةًرقمالصوًر

كةالؿ إزنائ م لىملنة التحملنؿ الننمنمئنة علا الى مـ اتفى م عدة ةاكاي ل تىنؼ 
 مستىن نف فبلؾ ففىف ا شنمؿ كالمكن التك نحنة. 1علا افنىة التلؼ

 :الفح  عف الزناثنـ مك الى مـالةاكاي المتفىة مك  -1
 إعداد كسا الطنع: كبلؾ فتهنئة مم نلك: - ض
 .) إعداد التةمنممي الىشننة ) المحلكؿ ا ـ 
 .سنأ كسا الطنع مك افؽ فتنم كطنع الفنتنننم 
  كنزأ ضف ننكف هبا الكسا ةم  فافنىة الزنثـك المػناد النشػؼ ع ػع نمػم نزػأ ضف

هالمػػػك قمفػػػؿ لالسػػػتىممؿ مػػػع النمنػػػة  ننػػػكف كسػػػا الػػػطنع زػػػمؼ مػػػف الناكفػػػة مػػػك شػػػنؿ
 المحددة مك كسا الطنع ثـ نك ع مك افؽ فتنم.

 .المالح ة المزهننة للمستىمناي 
                                                           

1
ضزني هبه التحملنؿ تحي إشناؼ الدنتكن ضحمد ةلنمة شمسع نئن  المزل  الىلمك لنلنة الفنكلكزنم فزممىة  - 

 .2016ممم  09ضمننؿ إلا  23الكادم مك المتنة مم فنف 
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 الةاكاي الىلمنة:  -2
  1335 الميبم حسأ النمنة المالكفة للىمؿ ) الزنلكطفكاساة منطاف حسم   طف 

 ملؿ مف المم  المقان (. 100غ لنؿ 
  المم  المقان مك دكنؽ مةنكاك.نتـ مطر الزنلكط الميبم مع 
 .نتـ نر الةلنا مك زهمط الممنحة المسة ة إلا  منة اليلنمف 
  مف  2/3فىد اليلنمف نتـ ك ع المحلكؿ الميبم )كسا الطنع( مك قمنكنة إلا  منة

 حزـ القمنكنة.
  نتـ تيانة القمنكنة فكنؽ ا لم نـك ثـ تك ع مك زهمط التىقنـAutoclave   لمدة
 °. 121ك دنزة حنانة دقنقة م 15
  حتا °( 25فىد التىقنـ  تنؾ المحلكؿ الميبم مك المةفن ) دنزة حنانة الينمة

 °. 50 -° 40ت ةمف حنانة المحلكؿ إلا مم فنف 
  ع دمم ننكف المحلكؿ بك مفية هالمنة نمأ الميبم مك ضافمؽ فتنم ) يفد مف

سة علا الساح الةمنزك الافؽ ( مع نتمفة نؿ المىلكممي الالطمة للدنا تيانة قمع
 .1لافؽ فتنم

 تح نن التةمنممي الىشننة: -3
نتـ تح نن مزمكعة مف التةمنممي مف ةالؿ تةمنؼ المحلكؿ ا ـ إلا سلسلة  

علا حسأ ايحتنمزمي  نمم هك  8-/10م  مة مف التةمنممي تمؿ إلا  منة 
 مك ح مك الاننقة ا تنة: 

 :اننقة الىمؿ
ملؿ مف المم  المنطنكلكزك  9ا ـ مك ض فكأ اةتفمن إلا  ناـ مف المحلكؿ  1  نؼ  
 (. 06نقـ  ض  ن المكنة) (.  1-10ملؿ = التةمنؼ ايكؿ  9ملـ + 1) 
 
 
 

                                                           
1 - www.microbes-edu.org. 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_wo6K-rHMAhXFuxQKHefHAOoQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.microbes-edu.org%2Fprofessionnel%2Fobservations%2Fobs9%2FJ12%2F&psig=AFQjCNG9o5zsfJtQMlrwVH5kxCO148NKew&ust=1461954234668247
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ً(Hubert Brugéreًنقالًعنً)ًً:ًتوضحًطريقةًالتخفيفاتًالعشرية40ًالصورةًرقمً
 

ملؿ  9علا  ملؿ مف التةمنؼ ا كؿ ك  ىهم مك ض فكأ إةتفمن نحتكم 1  ةب  م  
ل تحمؿ علا التةمنؼ الثم ك كهنبا حتا  تحمؿ علة  م   مف المم  المنطنكلكزك

 (. 07نقـ المكنة )التةمنممي نمم هك مك ح مك 
 

 
ً(Hubert Brugéreًنقالًعنً)ًًتوضحًطريقةًإجراءًالتحميالتًالعشريةًً:40ًرقمًًصورةال

النشؼ ع هم مك كسا ميبم زدند  نتـ طنعة عن ة الفنتنننم المناد  تق نمي الطنع: -4
 ك ستىنف مك ضةبهم فمممة فمستكن ضك سلؾ فالتنف حلقك.      

 ( 08) ض  ن المكنة نقـ : اننقة الىمؿ -
 .نزأ ت  نـ منمف الىمؿ كتاهننه قفؿ الشنكع مك طنع الفنتنننم 
 .نزأ الىمؿ مك الم اقة المحناة فمكقد ف طف ض  ن المكنة ضد مه 

                                                           
 ممػػما مػػفالمػػكاد مثػػؿ السػػنننمي كالمػػدنـك ك  المػػم  المنطنكلػػكزك: هػػك عفػػمنة عػػف مػػم  مقاػػن م ػػمؼ إلنػػع فىػػف 

 فىف المىمدف.
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً:ًتوضحًطريقةًتخميرًالمحمولًالمخففًقربًموقدًبنزن48ًالصورةًرقمً
ً(Hubert Brugéreًنقالًعنًً)

  نتـ ضةب مسحة فنتنننة مف المىلؽ الفنتننم فكاساة سلؾ الفالتنف الحلقك ضك ممسح
 قا ك.

 المسحة  كاساة السلؾ الفالتن ك البم نحمؿنتـ تةانا ساح الكسا الميبم ف
 (. 09ملاننقة المك حة مك ) المكنة نقـ نتنننة فالف

 
 

 
 

ً(Hubert Brugéreًعنًًنقال)ًًطريقةًتوزي ًالمسحةًالبكتيريةًً:ًتوضح40ًالصورًرقمً
ً
ً

ً
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 : المالح مي الىن نة -5
 زػنم ° 37سػمعة مػك دنزػة حػنانة  24فىد ح ف ضافمؽ فتػنم مػك حم ػ ة لمػدة 

 نة المكزكدة مك افؽ فتنم.مح  فملىنف المزندة للمستىمناي الفنتنن 
حنػػ  ضف الفنتنننػػم الهكائنػػة تشػػنؿ مسػػتىمناي منتمىػػة علػػا سػػاح الكسػػا الميػػبم 

 ضمم الفنتنننم الالهكائنة متشنؿ مستىمناي مك عمؽ كسا الطنع الميبم.
 نمم  ننط مك المح  الىن ك علا عدة  قما ضةنل ضهمهم: 

 لكف المستىمناي. -
 شنؿ المستىمناي ) ساحك، فمنط (. -
 شمممنة المستىمناي ) دنزة شمممنة عملنة،  مؼ شمممة، عمتمة (. -
 كزكد النائحة مف عدمهم. -

كفىد إزنا  هبه المحكممي كالتحملنؿ تكمل م إلػا ال تػمئ  التملنػة التػك مػف ةاللهػم 
  ستانع قنا ة ا  نان الكاقىة علا الىن ة الى منة المدنكسة: 

 (: Galerie biochimiqueقنا ة التحملنؿ الفنكننمنمئنة )  -6
كم ع  ستانع التىنؼ فىد ضنفع سمعمي علا الفنتنننم المكزكدة مك الى مـ ا ثننػة 

  :  ) حسأ الم ح ا الفنم ك( حسأ التزمنأ المتىلقة فم  كاع ا تنة
- api 20e  لػػػكف المسػػػتىمنة الفنتنننػػػة كالتػػػك تفػػػنف كزػػػكد فهتػػػمف مةػػػؿ علػػػا :

 مستكل الى ـ.
– iD 32 step مسػػتىمنة سػاحك   ػػع ال ػػنن الفنتنػنم الحممػػؿ لػػـ : شػػنؿ ال

 نتك ؿ فشدة.
– ip 32 staph  شػػػمممنة اللػػػكف ال متزػػػة علػػػا كزػػػكد النملسػػػنـك مػػػك ا ثػػػن :
 الى مك.
– ApiNH :  اثفمي كزكد النائحة الم فىثػة كهػبا افنىػك    ػنا الافنىػة الى ػكنة

 (.  10نقـ ) ض  ن المكنة  .المنك ة للى ـ
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الرائحةًالناتجةًعنًتحميلًتوضحًطريقةًالقراءةًالعينيةًلتعرفًعمىًالمونًًوً:14ًرقمصورةًال
ً(ً  Hubert Brugéreنقالًعنً)ًًالعظام

ً
 

 
 

ً(Hubert Brugéreنقالًعنً)ً:ًيوضحًسرعةًتكاثرًالبكتيريا11ًرقمًًشكل
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًًًخالصةًالفصل:ً
 ػػػكنة التػػػك ضف مسػػػؤكلنة المتػػػمحؼ عػػػف المزمكعػػػمي الىًالقػػػكؿًكمػػػف ه ػػػم  سػػػتانع

تؤم هم سكا  قاىم مةتمنة للىنف ضـ نم ي مقدمة للدناسػة كالمقمن ػة كالفحػ ، كعلنػع مػال 
فػػػد مػػػف ضف تكازػػػع متمحم ػػػم هػػػبه المشػػػمنؿ كةممػػػة منمػػػم نةػػػ  زم ػػػأ ايقت ػػػم  كالتىلػػػنـ 
كالفح  كال شن الىلمك المػحنح مػك منػدا هم كمػم نطنػد مػك المحمم ػة علػا فقػم  كسػالمة 

 ػػكنة هػػك تةمػػن  فن ػػمم  حنػػكم كمىػػمؿ للحمػػ  ةممػػة منمػػم نتىلػػؽ هػػبه المقت نػػمي الى
كالتػػػك تنػػػد  مػػػك المةػػػمطف حنػػػ  نىتفػػػن التةػػػطنف هػػػك الممتػػػمح فملمزمكعػػػمي المىنك ػػػة 

الحقنقػػػك للمحمم ػػػة علػػػا زػػػكدة ضدا  المتحػػػؼ مػػػك الزم ػػػأ الىلمػػػك ضك الم ػػػك مػػػال مى ػػػا 
نؿ ضك النمػػػػػم ة للحمػػػػم  علػػػػػا المزمكعػػػػػمي الى ػػػػػكنة دكف اسػػػػػتىمملهم   ػػػػػنا لقلػػػػػة التسػػػػػز
 لك ىهم مك مكقع مىنف مف المتحؼ مك  نكؼ مىن ة تؤدم إلا تلمهم.

ً
 



 

 

 

  خامتة 
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 خاتـمة:

لممؤسسة المتحفية دور كبير في استخبلص النتائج من التفاصيل المخبرية 
والمقارنات باعتبار أن المتحف ىو البنك الحافظ لممقتنيات األثرية، والحاضن ليا 
والمجموعات العضوية ىي تمثل الجزء الكبير من الزخم الذي تزخر بو متاحف الشرق 

متحف سيرتا ومتحف سطيف، ليما نفس الوظيفة والذي الجزائري، باعتبار أن كبل من 
 يتمثل في الدور التربوي، الثقافي، العممي، الموجو، دون تحقيق أىداف مادية.

إّن الميمة األساسية ليذه المتاحف ىي الحفاظ عمى المقتنيات العضوية بشكل 
بط خاص نظرا لما تتعرض لو من عوامل تؤثر فييا بشكل مباشر كعدم التحكم في ض

وسط الحفظ لمتحف العضوية المعروضة أو المخزونة باإلضافة إلى طرق العرض 
والحفظ البد من التحكم في مستويات الحرارة والرطوبة، والكائنات الحية والفطريات 
واليواء المموث كميا عوامل قد تعطى الفرصة لمنشاطات السمبية التي تؤثر عمى حفظ 

 كل المواد العضوية. 

بالمتحف الوطني سيرتا بقسنطينة، والمتحف الوطني لآلثار  فمشكمة الحفظ
بسطيف مشكمة متشعبة عويصة عمى غرار باقي المتاحف الجزائرية وحتى العربية 
أيضا، إال أن ىناك تفاوت في بعض  اإلشكاالت بين المتحفين  نظرا الختبلف الموقع 

لحفظ بكبل المتحفين وطبيعة المنطقة وعدد المختصين في كل مؤسسة، إال أن وظيفة ا
 تبقى مسؤولية صعبة. 

إّن العامل األساسي المتسبب في تدىور صحة المواد العضوية المعروضة أو 
المخزونة داخل متحف سيرتا، أو متحف سطيف أيضا تتمثل أساسا فيما يمي: التذبذب 
الدائم، في درجات الحرارة والرطوبة وعدم توفر إضاءة مناسبة، ورغم وضع أجيزة 
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ط ىذا التذبذب، ضف إلى التموث الذي تتعرض لو ىذه المقتنيات من جراء تضب
 انبعاث غازات من مصادر مختمفة.

بعد الدراسة الميدانية لوسط العرض والتخزين الحظنا قمة المخازن مقارنة بالكم 
اليائل لمتحف العضوية خاصة العظام، العاج، واألخشاب، فمن ىنا البد من إعداد 

التجييزات والوسائل العصرية وتخصيص مخازن إضافية لمتمكن من  مخازن معدة بكل
ترتيب التحف بشكل جيد مع مراعاة شروط الحفظ الذي يتم فيو تخزين المقى األثرية 

ل نوع من ىذه المواد العضوية في مخازن خاصة كالعضوية، باإلضافة إلى تخزين 
وعدم تعرضيا  والمناخيةنظرا لمتفاوت الحاصل بينيما في مقاومة الظروف البيئية 

 . لتفاعل البيني مثل مشكمة تكديس العظام البشرية في متحف سيرتا

أما بالنسبة لمعرض فإنو بالرغم من وجود إمكانيات في ىذه المتاحف إال أنو يوجد 
ثغرات، كظيور أرقام الجرد بخط كبير في بعض األحيان، وعدم وجود بطاقات 

فالعرض ىو روح األداء المتحفي فبلبد من  مصاحبة لممعروضات في أحيان أخرى،
استغبلل جميع إمكانات ىذه المؤسسة وتوظيف كل المواد العضوية األثرية حسب 

 العمارة الموجودة داخميا واإلضاءة الكافية ليا. 

ومن خبلل ما تقدم في ىذه الدراسة التي تعنى بطرق عبلج وصيانة وترميم 
، منسوجات، وأخشاب أثرية نجد أنفسنا أمام المواد العضوية من عظام، وعاج وجمود

رىان كبير إلعطاء األسس العممية الدقيقة لحفظيا من كل مظاىر التمف والتدىور، إال 
 أننا في خاتمة ىذه الدراسة توصمنا إلى النتائج اآلتية: 

يجب أن نضع نصب أعيننا أن الترميم ال يعني تجميل المادة العضوية وفقط، بقدر  -
 حافظة عمييا، وعمى ما تحممو من معمومات أثرية وتاريخية. ما يعني الم
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مجال الترميم متغير ومتطور فيجب عمى القائمين بو االتصال الدائم والمستمر  -
بأحدث ما وصل إليو العمم في ىذا السبيل، وذلك بالتعرف عمى طبيعة األثر وأسباب 

زمة لذلك وأحدث المعدات تدىوره، وأفضل الوسائل إلنقاذه وترميمو، وأنسب المواد البل
 المستخدمة في ترميم اآلثار العضوية. 

إن كل طرق عبلج وصيانة وترميم اآلثار العضوية يجب أن يحترم فييا طبيعة  -
 األثر األصمية، وما أضيف عميو عبر العصور من تعديبلت وتغيرات. 

ابتداء من يجب االىتمام الجيد بإعداد الفنيين البلزمين في ميدان الحفظ والترميم  -
الجانب الفني إلى أخصائي ترميم بجانب الخبراء المختصين في مجاالت تتصل 

 .بمشكبلت ترميم اآلثار العضوية 

قامة  - العمل عمى رفع كفاءة العاممين في حقل اآلثار العضوية عن طريق التدريب وا 
الندوات وحضور المؤتمرات والتوسع في إيفاء حق المختصين  من خبلل تقديم منح 

 . ري ىذا الجانب الميم من عمم اآلثادريبية وعممية تشجعيم عمى استكمال دراستيم فت

إن من مقتضيات المحافظة عمى كافة اآلثار العضوية، مراعاة صحة العاممين عمييا  -
في الترميم  بوجو خاص، كي نبعد عنيم األخطار التي يتعرضون ليا نتيجة تعامميم 

أحيانا لئلشعاعات وخاصة من مضى عميو في أعمال مع مواد كيميائية التي تعرضيم 
 الترميم أكثر من عشر سنوات.

إن مختمف متاحف الشرق الجزائري كبيرة وعريقة، فيجب تشجيعيا لما ليا من أثر  -
في توعية المواطنين وتفيميم لمواقع تراثيم الحضاري، فعمى ىذا األساس يجب التركيز 

مجزائر، ومنيا البد أن نشجع أيضا المتاحف عمييا ألنيا في عواصم المدن الكبرى ل
الجيوية والمحمية، لما ليا من دور ميم في الحفاظ عمى المكتشفات الموجودة بيا وأن 

 تحذو حذو ىذه المتاحف الكبيرة. 

إنشاء شبكات معموماتية إلكترونية  بين ىذه المتاحف، وأىم مراكز الترميم، وذلك  -
ع ربط ىذه الشبكات بشبكات األبحاث األكاديمية لتوفير خدمات مباشرة لممستخدمين م
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الدولية لتبادل اآلراء بين الباحثين والدارسين ومن ثم سرعة انتقال المعمومة وتداوليا بين 
 المختصين في عمم الترميم.

تشخيص أسباب ومظاىر التمف بدقة قبل البدء في أي عممية من عمميات الترميم  -
بإجراء دراسات أثرية وعممية، حتى تتناسب  عمى كل المجموعات العضوية، وذلك 

 األساليب مع المادة قيد الترميم.

تزويد جميع مراكز ومخابر الصيانة والترميم بأجيزة التحاليل والفحوص لتمكن  -
 المختصين من إقامة دراسات عممية دقيقة في مجال عبلج كل اآلثار العضوية. 

مستوى عالي  أداء لتحقيقتشجيع أخصائي الترميم وذلك بتذليل العقبات التي تعيق  -
 اآلثار العضوية وصيانتيا بشكل مستمر.  مجال حفظفي 

عادة تسجيميا عمميا من  - االىتمام بعمل حصر ليذه المجموعات العضوية األثرية، وا 
صناعتيا وزخرفتيا  حيث الدراسة الوصفية والفنية، وكل المواصفات التنفيذية وأسموب

 والخط المستخدم، والحالة التي عمييا والترميمات التي تمت في الماضي إن وجدت. 

تدريب المرممين بيذه المتاحف عمى األساليب الحديثة لمتحكم في البيئة المحيطة  -
تباع المواصفات القياسية العالمية وأعمال الترميم والصيانة والحفظ  باآلثار العضوية وا 

 الحماية المناسبة. وتوفير 

دخال مفاىيميا في قاعات  - العمل عمى نشر أسموب الصيانة والحفظ الوقائي، وا 
نما يشمل  العرض والمخازن، فالحفظ الوقائي ال يشمل فقط السيطرة عمى البيئة، وا 
أيضا الشكل المعماري لممتحف، والمجموعات العضوية وطرق تخزينيا عمى النحو 

رشادات لوقاية ىذا النوع السميم، كما أن الحفظ الو  قائي يشتمل عمى سياسات وأساليب وا 
 من اآلثار سواء أكانت في قاعات العرض، أو في المخازن. 

أخذ كل االحتياطات البلزمة لحماية المجموعات العضوية داخل المتحف من  -
التعرض لمضوء المتمف، وذلك بالتحكم في األشعة البنفسجية باستخدام مرشحات 

البنفسجية أو مصابيح خاصة يصدر عنيا كم قميل من األشعة فوق األشعة فوق 
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البنفسجية أو باستخدام الضوء غير مباشر المنعكس من سطح مطمي بطبلء أبيض مع 
فصل صندوق اإلضاءة في الجزء العموي من خزائن العرض، باستخدام شرائح من 

نظام إضاءة يعتمد الزجاج أو االكريميك أو باستخدام إضاءة مباشرة واألفضل إتباع 
عمى األلياف الضوئية، يضمن االستبعاد التام لؤلشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء 
عبلوة عمى أنيا تسمح بتحسين رؤية المقتنيات المعروضة، كما يجب التحكم في 

لوكس، عن طريق تقميل شدة التيار  05اإلضاءة المرئية بحيث تكون أقل من 
 الكيربائي. 

مى درجة نقاء اليواء، داخل المتاحف حتى ال تؤدي بتمف المواد يجب المحافظة ع -
  % عمى األقل50العضوية، وذلك عن طريق خمو اليواء من المعمقات واألتربة بنسبة 

ميكروغرام، واألفضل أن يكون  3وتواجد ثاني أكسيد الكبريت ويجب أن يكون بنسبة 
ميكروغرام واألزوت  50نسبة  واحد ميكروغرام، وثاني أكسيد النيتروجين ال تزيد عن

 يكون ين صفر  وواحد ميكروغرام. 

ت العرض بالمتاحف وخارجيا حتى يتسنى ليا قاعاإقامة دراسات بيئية داخل   -
معرفة البيئة المحيطة باألثر والتي تعد من أىم انتشار عوامل التمف، ثم تحديد طرق 

 العبلج المثالية لعرض المتحف العضوية. 

النظافة الدورية عامل ىام، في عدم ظيور اإلصابات، فتواجد األتربة القيام بأعمال  -
في األماكن المظممة والرطبة وعمى األشياء الثابتة التي ال تتحرك مدة طويمة تعتبر 

 بيئة صالحة لنمو الحشرات والفطريات. 

يجب عمى العاممين بالمتحف القيام بمراقبة دورية لخزائن العرض واإلببلغ عن أي  -
 ت تحدث، أو أي أعراض لتساقط أو تواجد ثقوب باألثر. تغيرا

البد من معالجة جميع اآلثار العضوية ميما كانت قيمتيا أو نوعيتيا، وأقل ترميم  -
 ممكن ىو أفضل ترميم ممكن عمى أن يكون ما يحتاج إليو ذلك األثر. 

أن يستفيدا من  -سيرتا وسطيف  -وفي األخير البد عمى متاحف الوطنية 
وخبرات المتاحف العالمية الكبرى، في مجال حفظ اآلثار العضوية، واالستفادة  تجارب
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أيضا من طرق العرض والتخزين، من خبلل االطبلع عمى األساليب والتقنيات الحديثة 
في عمم المتاحف والتي يتم تطويرىا قصد تفادي مشاكل التمف الذي يمكن أن يصيب 

 ىذا النوع من المقتنيات األثرية. 

 



 

 

 

 مالحق
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: المصادر والمراجع العربية:

 المصادر: -
ا دار إ  ننرا ا اننراث ا مربننا    برننن  لا و ننر 3ابننم ظورننلرا  اننرم ا مننرب ا ظ نن  ا   .1

 .1988ب رلتا  لا الز ع
 .1956ا ظ   ا ب رلتا ب رس ا باارواا ق ر   .2
 المراجع: -
إبننرام   نبنند ا  ننردر  اننما لاننر ص لناننر  ب ونن رو  االننرر لظ او ننرت ا ظاننر   ا  و نن   .1

 .  1989ا ر رضا 
إبننرام   ظ ظنندا  اننم اننظ  ا ظ ظنند نبنند ا  ننردر ظ ظنندا اننم ا ظاننر  ا دار ا ظمننرر   .2

 .1991 اا  رمرة
لا ظ او ننننرت اةلر نننن ا ا نننندار ن ظنننند إبننننرام   ن  نننن ا دراانننن  ن ظ نننن  اننننا اننننرظ   ا ظبننننروا  .3

 .  2114 اا مر ظ     و ر لا الز عا ا  رمرة
 – 1982 ما  ن ظننننند قننننندراا ارالونننننر ا  نننننلظا بننننن م ا ا ننننندا لا انننننامرو  ظو نننننزاتا د. .4

1985 1993. 
آداظننننز ا   ننننبا د  ننننص اورنننن   ا ظاننننر  ا ار ظنننن  ظ ظنننند  اننننم نبنننند ا ننننر ظما ا    نننن   .5

 .  1993ا ظور   ا مرظ    كاربا 
 .  1984رن ص ا ا ظدم ا ظغرب  ا ا ظؤاا  ا ل و     كاربا ا  زا را إاظا مربا  .6
ا دل ننن  بونننا  ظنننردا ظ نننلا ا   مننن  لب ر ننن ا ا  نننرك  ا ل و ننن    و نننر  إانننظرن صا مربنننا  .7

 .  1981لا الز ع ا  زا را 
نظنننروا ظ ظننند كرظنننص إبنننرام   نبنننل كنننرلرةا وننن رو  ا   نننلد اةلر ننن ا  رظمننن  نننن م  نننظس  .8

  . 1997ا  رمرة 
برااا ا د سا ا  بم  ا لرو  ا ا لكر ن  ا ل و ن   النرر   ظر ن  ا ظمنر   لا وونب نودرا  .9

 .1991ا ارر خ  ا ا  زا را 
برلانل  لظننل   نل اا نظننررة ا ظا نن ا د  نص اورنن   ا ظاننر  ا ار ظن  ظ ظنند  اننم  .11

 . 1994نبد ا ر ظما ا      ا مرظ    كارب ا  رمرةا 
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ا  رظمنن  بننرو  الم    م ننل  ا اننةظ  لاةظننما إدارة ننظننرص اننا اننرظر نبنند ه ننراكا  .11
 .2114ا ن –   -ل

لننرلت ظ ظنند   ننرزاا دراانن  ا ب   نن  ظ داو نن   ونن رو  االننرر اننا ظلاقننع ا   ننر ر  .12
ا ب   ر ن ى بمض االرر ا ظكا    ب  نر ر ظ نربر ا مظنرص  ونلب  نر  نبنل ا  نلصا قان  

 .2111ن  رظم  ا  رمرةا ا ارظ   ن ك    االرر
 م ل س . رلبوالما نارا رت ارظ   االررا ار ظ  نبد ا ورور بنم ج . ن  كرلا .13

 .2115نبد ا ر ظم ا زمراواا  رظم  ا ظ ا ا املدا ا ظظ ك  ا مرب   ا املد  ا 
 .1988 ظرص ظخاررا  ظ   إلو رذ نلرر ا ولب  إ ى ظكاب  اإلاكودر  ا د. ما  .14
 ا ار ظنن  إبننرام   ن  نن   لر  ننل الراكننرا اكول ل  ننر ا ظننلاد لونن رو  ا ظبننروا اةلر نن .15

 .  2113 ادار ا   ر   و ر لا الز ع
 رظنننند قننننردلس نننننزت زاكنننناا ن نننن  ا   ننننر ر لاننننم ا ظاننننر  ا اإلاننننكودر  ا ظ بمنننن   .16

 .2115ا  رمرةا  اا  ضرا
 اننننر  ا نننند م نبنننند ا  ظ نننندا  ا ظ  نننن  ا م ظ نننن   ب ننننلث ا اننننرظ   لونننن رو  ا ظ او ننننرت  .17

 .1979ا  رمرةا ا ل را   لا  و    ا      ا مرظ    كارب ن 
دارةا مبنننن  ا و ننننص ا مرب نننن    و ننننر  .18  اننن م إبننننرام   ا م ننننررا ا ظاننننر   نظننننررة لاننننم لاة

 .  2114 الا الز ع
ا  اكول ل  ر ا بةاا ا  ا ا ظمر   ا اكول ل  ن  ا ظاخوون   ظدا  را ما دالقا  .19

 .  س -د اظ ربع اةمرا ا ا  رمرة
 .1984ر  د ا ظدم ظودلرةا د.ما بلرل ب   .21
ا ا نندار ا مرب نن    كاننربا ب ننرلت 11رامننت ظ ظنند ظلاننىا ا ظاننر   لظ او را ننرا    .21

2117  . 
ر  ننر  كرظننص ا خضننرالاا ا   ننرر ن ننى ا اننراث ا مظراوننا  ا    ننا ا اوظ نن  ا انن ر     .22

 .  2113ا ظااداظ ا  رظم  ا  رمرةا 
انننرظ  ا ا  ر نننرت   ننناا ظننندخص ن نننى ن نننل  ا ب  ننن ا دار ا  نننر ا نظنننرم غرا ب ننن   .23

2112  . 
 ارظ   ظ ظد إبرام   لظ ظد نبد ا  ردر ظ ظدا ام ا ظار  ا د . ما د . ت.    .24
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انننننةظ  انننننرج انننننةظ ا ا ظور نننننرت ا ونننننورن   ل نننننر  اونننننو م ر لا ب   نننننر   ظ نننننع  .25
 .2111 ظكاب  ابم ا ور   و ر لا الز ع لا اود را ا  رمرةا ااةغراض

 .2111 اد . م اا    ا د  ص ا ظا   ا ل وا  الرر با   نورم  .26
   رد   خ ن  ها ظ ظلنن  ا انك   ظا ن  ان     ا ولظ د ن ا ا  د ظن ا اإلانةظ    .27

 .  2111دلم ور را 
 .1993 ظر ب  را إدارة ا ظار  ا ا      ا ظور   ا مرظ    كاربا ا  رمرةا  .28
نروننن  ظ ظننند رز ا ن ننن  االنننرر بننن م ا ورر ننن  لا ا ب ننن ا ظكابننن  ظننندبل اا ا  نننرمرة  .29

1996. 
ما ظار   اةلرر اا ظونر لا نل م ا مربنا ر دراان  انا ن ن  نبد ا      ولر ا د  .31

 .  2111ا دار اةقوى    برن ا 12ا ظار  (ا ا  بم  
ا ظ دظنن  اننا ا و نن  ا ظاننر   ا ام  ظ نن ا  رظمنن  نبنند ا ر ظننرم ابننم إبننرام  ا  ننرنرا  .31

 .1992ا ر رضا  11ا ظ ا املدا ا  بم  
ا  ر  و رو  لانرظ   االنرر لا ظ او نرت ا  و ن ا ا    ن  ا ظونر   نبد ا ظمز رم م  .32

 .     1993ا مرظ    كاربا ا  رمرة 
دراانن  اننا نننةج لونن رو  ا ظواننل رت ذات ا زخننرر  ا كارب نن   انننز ا نند م  ربننا .33

 .2112 اك    االررا  رظم  ا  رمرة
 .2112ا دلر ا ا ر ع لا اور   ا ل راا اا ا  زا را د.ما نظرركارب  .34
ظنننررا برد كنننلا ا   نننر انننا ن ننن  االنننرر ا  نننر  لاةانننر  ب ا م ظ ننن     نننر لانننرظ    .35

ا ظم ننند ا م ظنننا  النننرر ا  نننرمرة  22ا ظ او نننرت اةلر ننن ا ار ظننن  ظ ظننند ن ظننند ا  نننرنرا   
2112. 
ظاننننل ا ا انننن د نبننننل اننننظرةا اكول ل  ننننر ا وننننورنرت ا وننننغ رةا دار ا كاننننب ا  رظم نننن   .36

.  ظ ظند ا  نرداا دراانرت ن ظ ن  انا انرظ   لون رو  1971اإلاكودر  ا ا  بمن  اةل نى 
.  ظ ظنننند رامننننت 1997االننننرر غ ننننر ا مضننننل  ا ظكابنننن  زمننننراا ا  ننننر    و ننننرا ا  ننننرمرةا 

 . 2112ا  بورو  ا ا  رمرةا ظلاىا ظدخص إ ى ام ا ظار  ا ا دار ا ظور   
 ت. –ما د  –ظ ظد ا   نبل ا  الحا ظ دظ  اا ن   ا   ر ر لام ا ظار  ا د  .37
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ا اإلوانرم لا ب  ن ا ظكابن  اةو  نل ا ظونر  ا ا  بمن   ظ ظند نبند ا نر ظما  رولبا  .38
 .  1981ا لرو   ا 

ظو  ى ا ا د  لا ا و رو  ا ظخ ل رت ن ظر لنظةا ا    ن  ا ظونر   ا مرظن   .39
 . 2112 كاربا ا  رمرةا  

ظونننن  ى ن  نننن  ظ  نننناا ظبننننردئ اننننرظ   لونننن رو  االننننرر ا مضننننل  ا دار ا ل رانننن   .41
 .2114ا مرب   ا  رمرةا 

لا  ننن  ووننن ا لمبننن ا ننننةج لوننن رو  بمنننض ا ظخ ل نننرت ا  ب  ننن  ا لرق ننن ا ك  ننن   .41
 .  1989االرر  رظم  ا  رمرةا 

لا اننراثا ظو ننلرات   اننر، ا اانناخدا  ا ظ او ننرت ا  د لنن  اننا نننرض االننررا ك ننا  .42
 .1998اة اكلا ا  ررق ا 

 اننر، ا ا ب رقننرت ا ظا   نن ا ظو ننلرات ا ظد ر نن  ا مرظنن   الننرر لا ظاننر   ا ك ننا  .43
 .2118 ادظ  
 .2118 ار، ا ن   ا ظار  ا ظو لرات لزارة ا ل را ا دظ  ا ا ك ا  .44
 .2111 ار، ا ظار   االرر اا ا مر  ا ظكاب  اةادا نبلرباا  ا ك ا .45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 املصادر واملراجع                                    تاف  الرر  ازجاارر  مبات األثرية العضوية قتنيامل
 

652 

 القواميس: -
 .1998ا ا دار ا ارب ا ب رلت1 رلام ا ارب ا ا كوزا قرظلس ارواا نرباا    .1
 ا دار ا م ن    ظة ن ما ب نرلت11ا ا بم بكناا قنرظلس ا ظنلردا نربنا إوك  نزاا  رل  .2

1999. 
 . 2114ودار ااداب اب رلتا  ا  ص إدر سا ا ظو صا قرظلس ارواا نربا .3
إكاننننن لرد ا ظ ننننن  ا إوك  نننننزا نربننننناا اةكرد ظ ننننن ا ب نننننرلتا ظ ظننننند ا قنننننرظلس بننننندلا  .4

2113. 
 :  والدوريات المجالت والمحاضرات -
ا ا منندد اةلصا ا ظا نن  ظ  نن   ل  ننرتن ظنند ا   ا نندلر ا اربننلا   ظا نن   ا ا راننرنا  .1

 .1991ا ل وا  الررا ا  زا را 
  الننرر ل  نرت ا ظا نن  ا ننل وا ن ظنند ا   ا مننرض ك ن    ننب نم  كننلم  ا ا رانرنا  .2

    .1997ا 16ا مدد: 
 .1986ا  ر دة ا راظ      ظ لر   ا  زا ر   ا د ظ را    ا  مب  ا  .3
 .1993ا  ر دة ا راظ      ظ لر   ا  زا ر   ا د ظ را   ا  .4
ظ  ن  اةانس لا  لانند ا انا انور  نظ  نرت انرظ   االنرر ا   ار  ا د م نبد ا  ظ ندا   .5

 .1989 ا ا مدد ا لر ثا ا  رمرةاك    االرر
ا ا منندد  ل  ننرت ا ظا نن  ا ننل وا  الننرر وننرم   ا اانن  ر اإلدارا   ظا نن   ا دلبننر ا  .6
 .  1998ا  زا را  17
ا ظ  ننننن  ا ظانننننر  داا ننننند ا  ا  لاونننننب ا  د لننننن    ا ننننند  انننننا ونننننلم ا خ نننننب ا غرااننننرم  .7

 .  1986ا  لواكلا برر سا  12ا مدد
 ا ا مننددظ  نن  ا ظاننر   ا  ا لوننر ر ا م ننرة اننا ا مظننررة ا ظا   نن  دو ننل برظبننر بننرردلا   .8

 .1989برر سا  اا  لواكل 163
ا  ننننرقا ا رزقننننا ا   ظخننننر ر ا لانننن  ا ظوننننرخا ا ظاذبننننذب نل غ ننننر ا ظا نننندد ب  و نننن   .9

ا ظا   لاومكرارا ر ا ا ب   ن ى ا ا ن  ا  و ن  لا   نى اةلر ن  ا ظ  لرن  نل ا ظمرلضن  
 .1991ا  زا را ا 18ا ا مدد ظ     ل  رت ا ظا   ا ل وا  الرراا كو ه   
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ظ بلننرت ا  ا ظار   ا ظور   كولز ظم ا اراث اإلواروا ا وةح ن ظدا ب واى  .11
  . 2114ا  لزارة ا ل را ا ا  رمرة ا ا  بر ز 

ا ظ  ننن   ل  نننرت ا   ورنننرة ن نننى زلار ا ظانننر   ا  زا ر ننن    اننننبننند ا  ننن ظمنننزلز  .11
 .  1997ا ظا   ا ل وا  الررا ا  زا را  7ا مدد 
  ل  ننرت ا ظا نن  ا ننل وا  الننررا   ا ظا نن  نرظننص ااوننرص  ا نبنند ا  نن ظمننزلز  .12

 .   1997ا 16ا مدد 
  ظ  ن  ا دراانرت اةلر ن ا   ا ظا   ا  د ث ك     نب نم  كنلم  ا ن ا ظةلا  .13

 .1992ا ظم د االررا  رظم  ا  زا را 2ا مدد 
ا  رقننن  ا ا و ننن   ننندا رة ا او ننن   لا للنننر    ظا ننن  اننن   : ظد وننن  اننن    لظمر ظ نننر  .14

 .2112ا ارر خ  ا دلم ور ر لظكرم و را 
ا ظ  س ا دل ا   ظانر  ا ورنر  ااداب ا ظ و ن ا ار ظن  ا ظكانب ا  نلظا ا  زا نرا  .15

ا اننننربع   ظ  ننننس ا نننندل ا   ظاننننر  ا ا لكر نننن  ا ل و نننن   الننننرر ل ظر نننن  ا ظمننننر   لا ووننننب 
 .  1991ا ارر خ  ا ا  زا ر 

ظ  ن  ك  ن  ظ ظد نبد ا  رداا   ا ا و رت  ا  د ل  اا خدظ  ظ او رت ا ظانر    ا  .16
  .1995ا  ا مدد ا اردسا االرر
و نننننل رؤ ننننن   د ننننندة   ظا ننننن ا ار ظننننن  منننننرو  ب  ننننن   ظل ننننندل ا انننننل: ر ظ  رب نننننص (ا   .17

 .2111ا ظركز ظ بلنرت ا  لواكلا ا  رمرة 3ا ا مدد ظ    ا ظا   ا دل اار ظ  ا 
 .  1993ص لا ل را ا د  ص ا ظا   ا ل وا ا رارا د ما قاو  و ا لزارة ا اور .18
لزارة ا اورص لا ل را ا ظد ون  ان    لظمر ظ نر ا ارر خ ن ا ظ بمن  خ ن ا ان     .19

2112   . 
لزارة ا ل راننن ا دلر ا ا نننر ع انننا اننن ظ م ا  ظر ننن  ا  رولو ننن    ظظا كنننرت ا ل را ننن ا د.م  .21

 د.س. 
رة ا ظ ك   ا ظمرلضن  بر  ونرح ا  ظ نلرا لا    وو ا لمب ا نةج لو رو  ا اار .21

 .  2115ب رن  ا  ا ر ت ب رظم  ا  رمرةا   ظؤاظر ا   ل  ا خرظس  ا ا  زا اةلصا 
 ظ  ننن  ك  ننن  اةلنننررلا  ننن  ووننن ا لمبننن ا ظبنننردئ ننننةج لانننرظ   اةلنننرر ا مضنننل  ا  .22

 ا  رمرةا د. س.
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   رظ   االنرر را م ا ا د ز داما ظ رضرات اا نةج لون رو  ا ظوانل رتا قان  ان .23
  .  2111ك    االررا  رظم  ا  رمرةا 

 الرسائل الجامعية: -
ا ا روا ا ا ظا   ا ل وا  الرر با   ا ظذكرة  و نص  ن ردة ا ظر انا ر انا ه ظ ر  .1

 .2111ن   االرر لا ظ     رظم  ا ظارما 
ا  ننننر  ونننن رو  ل  ننننر ا ا نننن  ا ظلدننننن  اننننا ظخننننرزم ظا  ننننا بننننرردل  كنننن   بلنكننننرش .2

ظنننذكرة  و نننص  ننن ردة ا ظر انننا ر انننا ا وننن رو  لا انننرظ  ا ظم ننند اةلنننررا ا  زا نننر لاننن    
2118. 

نر   ا لا  ا   ر بظا   ن ظد زبرو ا رار    و ص   ردة ا ظر انا را قان  ار ظا  .3
 .  2118ا ارر خ لن   االرر  رظم  ا ظارما 

انا ن ن   ا لا  ا   نر بظا ن  ا ظانرما ظنذكرة  و نص  ن ردة ا ظر انا رار زةإبرام ظا  .4
 .2117االررا  رظم  ا ظارم 

ا نلنننر ن ننن  االنننرر ا لقنننر ا ا  روانننا انننا ا نننررب دلص ا ظغنننرب ا مربنننا ورد ننن ب  وننندلز  .5
ظذكرة  و ص   ردة ا ظر اا ر اا ن ن  االنررا قان  ا انرر خ لن ن  االنررا  رظمن  ا ظانرم 

2111   . 
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 فهرس المخططات
 الصفحة العنوان المخطط
 35 ....... قسنطينة مدينةفي سيرتا مخطط موقع متحف  10المخطط 
 35 ...مخطط قاعات الطابق األرضي لمتحف سيرتا..... 10المخطط 
 33 .........قاعات الطابق األول لمتحف سيرتا..مخطط  15المخطط 
 35 ............. ةموقع متحف سطيف في المدينمخطط  15المخطط 
 33 ...........مخطط قاعات متحف سطيف............ 13المخطط 
 73 مخطط الطابق األرضي لمتحف سطيف.............  16المخطط 
 76 مخطط الطابق التحت أرضي لمتحف سطيف........  13المخطط 
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 فهرس الوثائق
 الصفحة العنوان  الوثيقة 
 66 ......................لمتحف سيرتا بطاقة الجرد )الوجه( 10الوثيقة 
 31 ....................لمتحف سيرتا  (بطاقة الجرد )الظهر  10الوثيقة 
 61 .........بطاقة الجرد )الوجه( لمتحف سطيف .......... 15الوثيقة 
 60 ..........بطاقة الجرد )الظهر( لمتحف سطيف......... 15الوثيقة 
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 فهرس األشكال
 الصفحة العنوان الصورة 
 63 .......ية في متحف سيرتا .التوزيع النسبي لممواد العضو  10الشكل 
 63 سطيف .......التوزيع النسبي لممواد العضوية في متحف  10الشكل 
ن تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف سيرتا  يمنحنى يب 15الشكل 

 ..................................ة الصباحيةخالل الفتر 
 
005 

منحنى يبين تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف سيرتا   15الشكل 
 ....................................خالل الفترة المسائية

 
005 

منحنى يبين تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف  13الشكل 
 ..........................ةسطيف  خالل الفترة الصباحي

 
005 

منحنى يبين تغيرات الرطوبة والحرارة بمخزن متحف  16الشكل 
 ...........................سطيف  خالل الفترة المسائية

 
003 

 061 .طريقة عالج القطوع النسيجية ......................... 13الشكل 
 060 .......................طريقة عالج القطوع النسيجية ... 17الشكل 
 060 ..........طريقة عالج الفجوات النسيجية .............. 16الشكل 
 060 ............طريقة عالج الفجوات النسيجية ............. 01الشكل 
 006 .....................يوضح سرعة تكاثر البكتيريامنحنى  00 الشكل
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 صورفهرس ال
 الصفحة العنوان  الصورة
 50 ...................................جهاز قياس الحرارة ..... 10 الصورة
 50  ...............................جهاز قياس الرطوبة ........ 10 الصورة
 55 ........................جهاز قياس الغبار العالق في الهواء  15 الصورة
 005 .............في الهواء . ب لقياس نسبة الرطوبةجهاز المرطا 15الصورة 
 005 .. لتحميل الكيميائيأخذت منه العينة العظمية  الصندوق الذي 13الصورة 
 006 ...............................طريقة التخفيفات العشرية ... 16الصورة 
 006 .........طريقة إجراء التحميالت العشرية ................... 13الصورة 
 003 طريقة تخمير المحمول المخفف قرب موقد بنزن ............. 17الصورة 
 003 طريقة توزيع المسحة البكتيرية .............................. 16الصورة 
 006 طريقة القراءة العينية لمتحاليل الكيميائية ..................... 01الصورة 
 030 .رتا قبل الترميم ..................................متحف سي 00الصورة 
 030 متحف سيرتا بعد الترميم ................................... 00الصورة 
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لوسا   ميدانياة الوطين لآلثاار بساطيف دراساة تطييقياةسريتا بقسنطينة واملتحف :  موضوع دراستنا يتناول املتحف ملخص
ناه  داخا   العضاوية احلفظ، وتكمن جدية املوضاوع   ببازاا ااواناإل ابيابياة و الساليية لوسا  احلفاظ الازانن للمقتنياا 

والسااي  الاا  طينااا نةااز  ملااا يااإل  ل يكااول  لياامل وساا  احلفااظ املتحفاا  حف وخاصااة اناااع العاازخ والت اادين   و ااد   ااملتاا
  ومحايتها من مجيع  وام  التلفالعضوية املقتنيا   استمزاريةميكن  ل تسانم   
 :  املتحاااف، وسااا  احلفاااظ، التلاااف، املقتنياااا ، الت ااادين، العااازخ، ا،ثااااو، التهي اااة، ابناااار ، الزطوباااةالكلمااااملفااحيا  ااا 

  ار العضوية، اآلثاحلزار 
 

:  Résumé 

    Notre sujet d'étude traite le musée Cérta de Constantine et le musée national de 

L'archéologie  à Sétif, une étude pratique du milieu de la conservation. L'importance 

du thème se situé en détectant les cotes positif et  négatif du milieux de conservation 

des objets archéologique organique au sein des musées et surtout les milieux 

d'exposition et de conservation et nous avons  donné a perçu sur  les formes que doit 

survire  le milieu de conservation dans les musés et les méthodes que peuvent 

contribuer à la préservation des objet archéologique organique .                                                                                            

: Les mots clés 

     Le musé, milieu de conservation , la destruction, les achats organique, ouvrage, 

stockage, exposition, meuble, préparation, l'éclairage, l'humidité, la chaleur, les traces 

organique. 

    : Abstract 
     Our study deals    with  the National Museum of Antiquites of ( Setif ) and the 

National Museum of ( cirta ), a pratical and in field study of the conservation 

environment. 

The importance of our topic lies in showing the negative and positive aspects of the 

current conservation environment of the organic holdings in the two museums 

specially in the display and storage sections. 

We have given a short glance to what the museum conservation environment 

is supposed to be and ways which can contribute in the continuity of the 

organic holdings and protect them from all damage factors. 

 words: keyThe  

      The museum ,  the environment  of protection , the destruction, the properties, the 

storing , escihition , furniture , preservation ,the  lighting,    the wet, the heat, the 
organic holdings. 
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